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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teş
kiline dair kanun lâyihasının muvakkat bir encü
mende tedkikı kabul edildi. 

Örfî idare kanunu lâyihasının 6 ncı maddesile son 
iki maddesinden maada maddeleri ve 

Nakil vasıtaları hakkındaki kanun lâyihası müza
kere ve kabul edildi. 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine 
tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahıslara 
aid mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/407) (Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Cenevrede 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza 
edilmiş olan tedhişçiliğin önlenme ve cezalandırılması
na mütedair mukavele ile bir Beynelmilel ceza mahke
mesi ihdası hakkındaki mukavele ve nihaî senedin 
tasdikma dair kanun lâyihası (1/408) (Hariciye ve 
Adliye encümenlerine) 

3 — Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 
lâyihası (1/409) (Ziraat, Dahiliye ve Adliye encü
menlerine) 

4 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1936 malî yılı katği hesabı hakkında kanun lâyihası 
(1/410) (Divanı muhasebat encümenine) 

5 — Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk mu
kavelesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı 
protokollarla hususî protokol ve bu anlaşmanın Lüb-
nana da teşmiline müteallik beyanname ve her iki 
Hüklmet arasında yeni bir emlâk itilâfnamesi akdine 
mütedair mektubun tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/411) (Hariciye encümenine) 

Tezkereler 
6 — 1936 malı yılı Hazine hesabı umumisine aid 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi (3/253) (Divanı muha
sebat encümenine) 

Takrirler 
7 — Rize mebusu Fuad Sirmenin, Arzuhal encü

meninin 15-IV-1940 tarihli Haftalık karar cedvelin-
deki 1159 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresi
ne dair takriri (4/15) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hü

kümler eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 ncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/359) 
(Ruznameye) 

9 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1937 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduşuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresile Devlet havayolları umum müdürlüğü 1937 
malı yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 

i Devlet konservatuvarı hakkındaki kanun lâyihası
nın da birinci müzakeresi bitirilerek cuma günü top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay İsparta Bursa 

| Kemal Ünal Dr. S. Konuk 

EDİLEN EVRAK 
I Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/247, 1/224) 

(Ruznameye) 
10 — Siird mebusu Şefik Özdemirin, Arzuhal en

cümeninin 8 - IV - 1940 tarihli Haftalık karar cedve-
lindeki 1134 sayılı kararın Umumî Heyette müzake
resine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/14) (Ruznameye) 

11 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 malı yılı 
yedi aylık hesabı katğisine aid mutabakat beyanname-

[ sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tez
keresile Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/249, 1/77) (Ruznameye) 

12 — Türkiye - Fransa Ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesine müzeyyel anlaşma ile Tediye anlaş-

I ması ve tetümmatının tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 

I (1/233) (Ruznameye) 
13 — Türkiye ile ingiltere arasında 2 eylül 1936 

tarihinde imza edilen Türk - ingiliz Ticaret ve kliring 
anlaşmasının tasdkına dair kanun lâyihası ve Harici
ye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/303) (Ruz
nameye) 

I 14 — Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 ma-
I yıs 1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşma

sının türkçe metninde görülen imlâ farkları ile tabı 
hataları ve tercüme farklarının tashihi için teati edi-

I len notalar ile merbutu olan musahhah anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve hariciye ve Iktı-

I sad encümenleri mazbataları (1/287) (Ruznameye) 
j 15 — Türkiye - ingiltere müzeyyel Ticaret ve kli

ring anlaşması ile tadil edlmiş bulunan 2 eylül 1936 
I tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı 
I listeye çiçek soğanlarının ilâvesine dair kanun lâyihası 
ı ve Harciye ve iktısad encümenleri mazbataları (1/96) 
i (Ruznameye) 

16 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring anlaş
masına bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden 
Türk malları listesine, bedelleri Commodities Limited 

I şirketine ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bü
tün Türk emtiasının idhali için teati olunan notala-

} rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktısad encümenleri mazbataları (1/227) (Ruzna
meye) 

17 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring Anlaş
masına merbut listeye kitab ve mevkuteler için her 

I üç ayda bir 6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi hak-
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kında kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encümen
leri mazbataları (1/256) (Ruznameye) 

18 — İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti 
tesviyesi ve idhal edilemeyen tngiliz menşeli malların 
idhalini teğminen nota teatisi suretile yapılan anlaş
manın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve tktısad encümenleri mazbataları (1/322) (Ruzna
meye) 

19 — Türkiye - ingiltere ticaret ve tediye anlaş
ması ile melfuflarmın tasdiki hakkında kanun lâyi-

1 — Ankara mebusu Şakir Kınacının vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Hükümetin bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara mebusu Şakir Kınacının 10 - V -1940 

cuma günü Istanbulda Beşiktaşta vefat etmiş 
olduğu Dahiliye vekilliğinden alman tezkerede 
bildirilmiştir. Arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşımızın hatı
rasını taziz için bir dakika ayakta sükût edilme
sini rica ederim. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi). 
2 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme

si hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

BAŞKAN — Mezuniyetler hakkındaki Diva
nı Riyaset tezkeresini okutuyorum : 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izin

leri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî Heyetin tasvibine arzederim. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

hası ve Hariciye ve tktısad encümenleri mazbataları 
(1/336) (Ruznameye) 

20 — Türkiye - Itngiltere ticaret ve seyrisefain 
muahedesinin tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encü
menleri mazbataları (1/337) (Ruznameye) 

21 — Yozgad eski mebusu Emin Dramanın, Arzu
hal encümeninin 1 - VI - 1938 ve 15 - VI - 1938 
tarihli Haftalık karar cedvelerindeki 1620 ve 1640 
sayılı kararların Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/3) (Ruz
nameye) 

Bilecik mebusu Salih Bozok, hastalığına bi
naen, iki ay. 

Bolu mebusu Dr. Emin Cemal Suda, hasta
lığına binaen, iki ay. 

Çoruh mebusu Asım Us, mazeretine binaen, 
25 gün. 

İçel mebusu Ahmed Ovacık, mazeretine bi
naen, 15 gün. 

Kars mebusu Hüsrev Kızıldoğan, hastalığı
na binaen, bir buçuk ay. 

Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, hastalı
ğına binaen, iki ay. 

Konya mebusu Ali Riza Türel, hastalığına 
binaen, 3 hafta. 

Kütahya mebusu Rece'b Peker, hastalığına 
binaen, bir buçuk ay. 

Maraş mebusu Ziya Kayran, mazeretine bi
naen, 15 gün. 

Mardin mebusu Edib Ergin, hastalığına bi
naen, bir ay. 

Niğde mebusu Dr. Rasim Ferid Talay has
talığına binaen, iki ay. 

Ordu mebusu Ali Canib Yöntem, hastalığı
na binaen, iki ay. 

Seyhan mebusu İsmail Safa Özler, hastalığı
na binaen, bir ay. 

Siird mebusu Hulki Aydın, hastalığına bi
naen, iki ay. 

Tokad mebusu Gl. Sıtkı Üke, hastalığına bi
naen, iki ay. 

B Î R Î N C 1 C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTlBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta). 

—-mmm 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

— 143 — 
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BAŞKAN — Reye konmak üezere tekrar 

birer birer okutuyorum: 
Bilecik mebusu Salih Bozok, hastalığına bi

naen, iki ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bolu mebusu Dr. Emin Cemal Suda, hasta

lığına binaen, iki ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Çoruh mebusu Asım Us, mazeretine binaen, 

25 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
içel mebusu Ahmed Ovacık, mazeretine bi

naen, 15 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kars mebusu Hüsrev Kızıldoğan, hastalığı

na binaen, bir buçuk ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, hastalı

ğına binaen, iki ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Konya mebusu Ali Riza Türel, hastalığına 

binaen, 3 hafta. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kütahya mebusu Receb Peker, hastalığına 

binaen, bir buçuk ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Maraş mebusu Ziya Kayran, mazeretine bi
naen, 15 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mardin mebusu Edib Ergin, hastalığına bi
naen, bir ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Niğde mebusu Dr. Rasim Ferid Talay has
talığına binaen, iki ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu mebusu Ali Canib Yöntem, hastalığı
na binaen, iki ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seyhan mebusu İsmail Safa Özler, hastalığı
na binaen, bir ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Siird mebusu Hulki Aydın, hastalığına bi
naen, iki ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tokad mebusu Gl. Sıtkı Üke, hastalığına bi
naen, iki ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Ruznamenin üçüncü fıkrasındaki, bazı vergilere 
zam icrasına dair lâyihanın müstacelen müza
keresini Encümen namına rica ediyorum. Çün
kü bütçe ile alâkadardır. Yalnız müstaceliye
tini teklif ediyoruz, tercihini istemiyoruz. (Mu
vafık sesleri). 

BAŞKAN — Sırası gelince reye koyarım. 
4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Örfî idare kanunu lâyihası ve Al illi Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/67) 

Bu lâyihanın bir maddesi Encümene gitmiş
tir. Henüz gelmemiştir. 

2 —• Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç 
edilecek mallar ve halen gümrüklerimizde bulu
nan Alman mallarının kâffesinin memleketimize 
idhal olunması hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/317) 
[1]' 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 129 saydı basma/yazı zabtın sonundadır. 

5 050 000 liraya kadar Almanyaya ihraç edile
cek mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan 
Alman mallarının kâffesinin memleketimize id

hal olunması hakkında kanun 
MADDE 1 — 5 050 000 liraya kadar ve mer

but listede gösterilen mikdarlarda Almanyaya 
tütün, kuru üzüm, incir, fındık, pamuk tohu
mu, zeytinyağı, küsbe, susam, hurda incir ve fıs
tık ihraç edilebilmesi ve halen gümrüklerimiz
de bulunan Alman mallarının kâffesinin memle
ketimize idhal olunması hakkında 30 - I - 1940 
ve 31 - I - 1940 tarihinde Ankarada Almanya 
sefareti ile teati olunan mektublar kabul ve tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

— 144 — 
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MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika İc

ra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

3 —• Devlet memurları aylıklarının te.vhid ve 
teadülüne dair 36 ">6 saydı kanuna bağlı (1) nu
maralı cedvelin Maarif vekaletine aid kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/378) 
[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cedvelin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 3656 sayılı kanunun 2 nci mad
desine bağlı bir numaralı cedvelin Maarif teşki
lâtına aid kısmındaki Maarif müdürleri, müdür 
muavinleri, lise, orta ve öğretmen okulları öğ-
retmenlerile öğretmen muavinleri ve memurları
na aid kadro ilişik bir numaralı cedvelde göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, şim
di müzakere olunmakta bulunan kanun, orta 
tahsil müesseselerimizin artması ve burada oku
yan çocukların adedinin çoçalması dolayısile bu 
müesseselerde çalışan muallim, müdür ve idare 
memurları kadrosunda genişlik yapılmasını is
tihdaf etmektedir. Bendeniz bu değişikliği is
tilzam eden kadroları tedkik ettim. Bu kadro
larda yapılan değişikliği teadül kanunumu
zun ruhuna, muhalif bir hüküm ihtiva etmesi 
itibarile şahsan doğru bulmadım. Binaenaleyh, 
bu husustaki mütaleatımı şahsım namına arze-
diyorum; malûmu âliniz teadül kanununun esas 
maksadı, Devletin ana hizmetlerinin ehemmiyet
lerine göre sıralanması ve bu vazifelerde çalışan
lar hangi vekâlet veya müesseseye mensub olur
sa olsun yaptıkları hizmetlerin ehemmiyetine ve 
kendilerinin yetişme şekline göre onlara müsavi 
surette aylık verilmesidir. 

Muallim kadrolarının ehemmiyeti ve bunla
rın ifa ettikleri hizmetin çok büyük olduğunu 
hepimiz takdir ederiz. Yalnız Devlet teşkilâtı
nı ve bu muazzam hizmeti nazara alırsak, orta 
tedrisat müesseselerinde çalışan muallimin alabi
leceği aylığın azamı haddini ona göre tayin 
etmek lâzım gelir. Bu cedvel tedkik edilecek 
olursa görülür ki, bir orta tedrisat mualliminin 
kıdemi ve çalışması müsaid ise Devletin en yük
sek derecesi olan 150 liraya kadar aslî maaş 
verilebilecektir. Bendeniz bunu arzettiğim gibi 

[1] 12S saydı basmayazı zabtın sanandadır. 

teadül kanununun ruhuna münafi görmekteyim. 
Devlet teşkilâtında orta mekteb muallimliğine 
göre çok yüksek evsafta eleman isteyen başka 
müesseselerde hizmet edenler vardır. Orta mek
teb muallimlerine bu maaş verilirse onlara ne 
verilecektir. Bu itibarla yalnız bu noktadan 
Kadrodaki azamî had olan, 100, 125, 150 liralık 
aslî maaş kadrolarının cedvelden tayyini teklif 
ediyorum. Bunun tayyi ile bu gün Maarif kad
romuz esasen bir şey kaybedecek değildir. Çün-
ki, gerek Hükümetin teklifi, gerek Bütçe encü
meninin kabul ettiği, tayyini teklif ettiğim kad
rolar esasen (L) cedveline alınmıştır. Bu gün 
tatbik edilmeyecektir. Fakat ana mevzuata ve 
Maarif ana kanununa, teadül kanunu ruhuna 
münafi görüyorum. Bu gibi orta mekteb mual
limlerine bu kadar yüksek maaş verildiği takdir
de bir tenakuza da düşülmüş olacaktır, Çünkü 
Üniversite profesörlerimiz bu derece maaş ala
mazlar. Esasen (L) cedveline alınmış olan 100, 
125, 150 liralık aslî maaşlı kadroların tayyi 
hakkında bir takrir veriyor ve bu kadroların 
tayyini istirham ediyorum. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Bahse mevzu olan lâyi
ha, orta tedrisat teşkilâtına aid cedvelin de
ğiştirilmesine taallûk ediyor. Bu değişiklik 
iki suretle hâsıl olacaktır. Birincisi kemiyet 
itibarile, ikincisi de gayet cüzî bir kısma mün
hasır olmak şartile, keyfiyet itibarile. Esba
bı mucibe lâyihalarında zikredilen rakamlar, 
istatistik rakamları gösteriyor ki evvelki ced
velin yapıldığı zamandan yani 5 sene evvelden 
beri orta tedrisat kadrosu smıf adedi ve ta
lebe mikdarı itibarile iki misline baliğ olmuş
tur. Bundan dolayı bittabi bu mikdardaki 
muallimle o kadar sınıfm idaresine imkân yok
tur. Zaten Fuad Sirmen arkadaşımızın da 
bu noktaya itirazı yoktur. Bu, erkamm gös
terdiği zarurettir. Öteki kısmı da hakkm ve 
hakikatin gösterdiği bir zaruret olarak telâkki 
ediyoruz. Yani Maarif encümeni, arzettiğim 
sebeblerle işi bu suretle telâkki ediyor. Eski 
cedvelde orta tedrisat muallimlerinin azamî 
maaş haddi ancak 90 liraya baliğ olabiliyor
du, bu günkü cedvel barem kanununun müsa
id olduğu derecata iblâğ ediliyor. Yani im
kân olursa bir muallim ömrünün sonunda bi
rinci derecede maaş alan Devlet memurlarının 
seviyesine ulaşacaktır. Bunu kabul ettik. Bu
nu kabul ediş barem kanununun sarahatine 
muhalif değildir, ruhuna asla. Sarahatine mu
halif olmadığı gerek Bütçe encümeninin, ge
rek diğer encümenlerin tedkikinden ve tasdi-
kından anlaşılıyor. Ruhuna da mugayir değil
dir. 

Bir defa bunların mikdarını da arzedeyim. 
90 dereceden müntehaya doğru gidebilecek li
se muallimlerinin, muallim mektebi muallimle
rinin sayısı ancak 18 kişidir. Yani hemen hemen 



î : 52 175 1940 O : 1 
10 bin kişiye ulaşan kadro y&evcudu içinden 10 
zata bu ümid vadedilmiştir. Âdeta uzak ve 
ulaşılması imkânı olmayan bir yıldız gibi, tır-
manılması imkânı olmayan t i r şahika gibi 
Bir şahikadır, neden? Çünkü muallimler mes
lek hayatına 25 lira maaşla giriyordu. Tah
silleri itibarile bu teklifte barem kanununa gö
re 30 lira ile mesleke dahil oluyorlar. Üç ta
nede bir terfi edebilirler. Fakat müteaddid 
teftiş raporlarının terfie müsaid olması şart
tır ve üç senede bir muntazaman terfi edebil
miş muallim pek azdır. Fakat farzedelim ki 
her üç senece bir terfi etmiş ve mesleke gir
diği senenin 27 nci yılında ancak 90 liraya ge
çebilmiştir. Çünkü yaşına göre yüksek tahsil 
görmüş olması şarttır. Çünkü en yüksek de
receye namzed olan Devlet memurlarının ha
zırlık şartları bunlar için de mevcııddur. Bun
lar için mebde 25 olsa demek ki 52, 55 yaş ara 
larında, meslekî şartlara tamamile riayet et
tikleri sabit olunca, 90 liraya geçebilecekler
dir. Müntehaya ulaşabilmek için de 33 seno 
lâzımdır. Çünkü staj müddeti vardır. 30 se
neyi ikmal ettikten sonra münhal de bekliye-
cektir. Zira baremde bu maaş üç tanedir. Do-
mek ki baremde bu ilave bilkuvve mevcuddur, 
bilfiil mevcud. değildir, denebilir. Şu halle 
Devlet bütçesine tahmil edeceği yük İaşeydi", 

Bir muallimin ifa edeceği hizmet mukabilin
de düşünülmeğe bile değmez. Şüphe yok ki, Dev
let vazifelerinin hepsi mühimdir. Hepsinin ken
dine göre ehemmiyeti vardır. En ufak bir mü-
vezziden en büyük bir Devlet âmirine kadar her 
vazifenin kendine göre ehemmiyeti vardır. Biz 
demiyoruz ki ; maarifin mensubu olmak ve Ma
arif encümeni namına söz söylemek itibarile 
bir iddiada bulunmuyoruz ki, muallimlik diğer 
mesleklerden daha mühimdir. Fakat kabul et
meliyiz ki, muallimlik hiç olmazsa bu meslekle
rin derecesinde haizi ehemmiyettir. Muallimli
ğin şeraiti itibarile bir değişiklik yoktur. Ehem
miyeti itibarile bir fark yoktur. Neden, mün
tehaya onlardan da bir kaç kişi ulaşmasın, ne
den bu nimet ve bu ümid onlardan esirgensin?. 

Bu, barem kanununun yalnız sarahatma değil, ay
nı zamanda maksadı aslisine de tamamile muvafık
tır. Barem kanunu asıl bunu emreder. Çünkü adı 
teadül kanunudur. Yani bütün meslekler ara
sında muadeleti iktiza ediyor. Eskiden mual
limliğin ne şekilde telakki edildiğini biliyoruz. 
Bu telâkki Yüksek Heyetinizde asla mevcud de
ğildir. Hatta memlekette halk arasında bile 
kalmadı. Hoca, herkes hoca olabilir, muallim 
parçası, filan denilirdi. Cumhuriyet muallime 
lâyik olduğu mevkii verdi. Ve bütün kanun
lar onun seviyesini yükseltti. Bu seviyeyi ne
den diğer Devlet memurlarının kanunen kaza
nabildikleri hadde kadar isal etmesin. Bir mül
kiye mektebinden - Siyasal bilgiler okulu diyo
ruz - yahud hukuktan çıkan bir genç evvela na-

| niye müdürü oluyor. Bir müddet sonra kayma-
| kam oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü smıf kayma-
I kam. Ondan sonra vali oluyor. Birinci, ikinci, 
| üçüncü, dördüncü smıf. Bu suretle meslekinde 
i terfi ve tefeyyüz ederek müntehaya vasıl olu-
| yor ve o maaşı alıyor. Tabiatile bu münteha 
I maaşları mahduddur. Kezalik bir genç subay 
| mektebden çıkarak muhtelif rütbeleri ihraz et-
j tikten sonra nihayet general olur ve hatta ma-
| raşal olmağa bile o genç namzeddir. 
| Biz istiyoruz ki, muallim Devletin daha yük-
I sek maaşlarına hak kazanmak için (Ekar) 
I yapmasın, meslekinden sapmasın, başka yerler-
i de ekmeğini aramak ihtiyacına düşmesin?. Bunu 

istiyoruz. Bütün maarif mensubları bunu iste
mekte müttefiktirler. Demek ki, eğer Fuad Sir-

I men arkadaşımızın düşündüğü gibi muallimli-
I ğin, orta mekteb muallimliğinin, lise muallimli-
! ğinin Devlet hizmetleri içinde asla ehemmiyeti 
! az değildir. Onlar, muallimler daha yüksek 
I maaş almak için temyiz azası mı yoksa general 
I mi olmağa çalışsınlar, vali mi olsunlar. Onların 

meslekinde bu yoktur. Temyiz azalığı da bunun 
içindedir, her şey de bunun içindedir. Biz isti-

i yoruz ki, mualiimlerin bir kaçı temyiz azası, 
| general, vali derecesinde maaş alabilsin. Bu, bu 
ı meslekin şerefü izzetini cazibesini korumak için 
I lâzım olan bir teşviktir. Bundan başka bir ma-
| hiyeti yoktur, hakikatte. (Doğru doğru sesleri). 
| Ârzediyorum ki, hakikaten çok şayanı şük

randır, Cumhuriyet inkılâbından beri Devlet 
j rejimi muallimlere lâyik olduğu ehemmiyeti 

verdi. Filhakika memleketin istikbalini yetişti-
j ren ve bilhassa memleketin (Elit) zümresini, 
I yani memleketin mümtaz ve müdir zümresini 
I yetiştirmekle uğraşan lise muallimleri, Cumhuri

yet inkılâbının bu telâkkisine elbette şayandır
lar. Arkadaşımız umumî mukayeselerden başka 
bir şey söylemedikleri için daha fazla arzı cevab 
etmeğe lüzum görmüyorum. Bu herhalde ileri 

i bir adımdır. Maarif encümeninin kemâli hara
retle taraftar olduğu bu ileri adımı ümid ediyo-

I ruz ki, Heyeti Celileniz fazla görmiyecek ve tas-
I vıb edecektir. 

FUAD SÎRMEN (Eize) — Arkadaşlar; bu 
j sözüme başlamadan evvel şu noktayı tebarüz 
I ettirmek isterim ki ve bilhassa maarifei arka-
I daşım bilsin ki ben memleketin münevver küt-
I leşini yetiştiren muallimlere verilen bu parayı 

çok gören bir zat değilim. Keşke bütçemiz o 
! imkânlara malik olsa da bu muallimler kadro-
| sunu daha fazla terfih edebilsek. Bu bakımdan 
I kendilerile hemfikirim. Yalnız bütçenin imkân-
i hırına uym^k lâzımdır. Devletin umumî teşki-
| lâtmda çalışan ve adedleri elli bine yaklaşan 
ı umum Devlet memurları için Büyük Meclis 
! geçen sene bir teadül kanunu kabul etti. Bu 
i kanunun nüvesini teşkil eden esas kanun 1929 
I da kabul edilmişti; yani 11 sene evvel. O zaman 
i vekâletlere bağlı cedveller tanzim edilirken, 
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Devletin umumî hizmetleri arasında ehemmi
yetlerine göre birer derece yaratılması ve o 
derecelerde vazife görenlere o derecelerin mulı 
des maaşı verilmesi düşünüldü. Şimdi Devletin 
umumî faaliyeti gös önüne getirilince, en yüi; 
sek derecede hangi makamlar bulunuyor, ordu 
kumandanları, müfevtişi umumiler, birinci sı
nıf valiler, Temyiz, Sûrayi devbt, Divanı mu
hasebat birinci reisleri. Bunların haiz olması 
lâzım gelen evsaf ve deruhde ettikleri vazife
lerin ehemmiyeti göz önüne alınınca, bunlara 
istemez miyiz ki daha çok maaş verelim. Niçin 
yapamıyoruz? Bütçemizin vasiyeti ve umumî im
kanları azamî bir hat? a ancak bu kadar maaş 
vermek imkân ve müsaadesini vermiştiı. Şimdi 
yalnız umumî Devlet teşkilâtında pok mahdud 
olan bu hizmetlere h',z bu teklifi aynen kabul 
ettiğimiz takdirde îştanbu'idakı, Çankırıdaki 
orta mekteb türkoe muallim ne de vereceğiz. 
Sonra şu noktayı da düşünmek lâzımdır ki yeni 

Barem, kanununun verdiği müsaade 150 liranın tu
tarı olan 600 lirayı vereceğiz ki bu zat ayrıca 
Maarif vekâletinin emrile o mektebin müdürlük 
vazifesini de ifa ediyorsa ayrıca 150 lirada bu 
vazifeden ücret alacaktır. Bunun kanunu da 
ruznamededir, biraz sonra müzakere edeceğiz. 
Demek ki orta mektebin bir muallimine ayni 
zamanda müdürlük vazifesini ifadan dolayı Dev
letin en yüksek makamlarına verebileceğimiz 
600 liranın fevkma çıkarak 750 lira vereceğiz. 
Kendisine idarî vazife verilmeyipte munzam 
ders verildiği takdirde - orta tahsil müessesele
rinde ders saati haftada 18 dir - yirmi dörde 
kadar çıkartılabilir deniyor, altı saat munzam 
ders veriliyor. Saat basma iki veya dört lira veri
liyor ki ayda 50 - 60 lira eder. Bu parayı zami-
meten orta mekteb muallimine vereceğiz. Bu 
imkânlara malik olsak heb verelim, çok bir 
şey değildir. Ben sırf umumî bütçemizin ve 
Devletin bütün teşkilâtında çalışanların vazife
lerinin ehemmiyetine göre derecesi, maaşları 
tayin edilmiş olanlarla mukayese ediyorum. Bir 
orta mekteb muallimi, orta mekteb mualliminin 
vazifesi ne kadar yüksek ne kadar kıymetli 
olursa olsun, istisgar etmiyorum, böyle ilâvei 
vazifelerle maaşlarını 750 liraya kadar çıkar
mak tenakuza düşmek demektir. Buna mümasil 
diğer vekâletlerde vazife görenler vekillerini 
tazyik edecekler ve her zaman böyle kadrolarla 
karşılaşmış olacağız. Bu suretle bilûmum Devlet 
teşkilâtımızda böyle bir takım vazife görenlerin 
maaşlarını bu hadde kadar çıkarmış olacağız, 
bunu bendeniz doğru bulmıyorum. Teadül ve 
barem kanununun ruhuna münafî buluyorum. 
Muallimlikten başka meslekler de vardır me
selâ, zabıta da bir meslektir. Onun oradan 
ayrılması muvafık görülmediği için yerinde ka
labilmesini teğmin maksadile yüksek derecede 
kadro teklif edilebilir. 

Tekrar ediyorum, bendenizin noktai nazarım 
mahallin kadrosuna verilen parayı çok görmek 
değildir ,mevcud esaslarımıza ve teadül kanunu 
ruhuna bir yara açması bakımından mahzurlu 
telâkki ediyorum. 

Şunu da arzedeyim ki, bu teklifim kabul edi
lirse filî Maarif kadrosundan bir şey kaldırıla
cak değildir. Ana kadroya konmuş olan 18 va

zife (L) cedveline alınmış halen tatbik edilmemek
tedir. Azamî had zaten 90 liradır. Meri kanunla ki, 
numarasını hatırlamıyorum, azamî had barem 
kanunundan kaldırılmıştır. Amma barem ka
nunundan kaldırılmakla bunlar 150 liraya kadar 
çıkamaz diye bir şey yoktur. Böyle tahdidi ka
nuna malik olmayan bilûmum Devlet müessese
leri için de öyledir. Yüksek tahsil görerek Dev
let hizmetine giren bir memur vazifesinde mu
ayyen dereceleri geçirerek muvaffakiyet göster
diği takdirde bana da en yüksek maaşı verin di
ye iddiada bulunabilir. Noktai nazarımı kâfi 
derecede arzetmiş bulunuyorum. Mahzurlu te
lakki ediyorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Teadül de
mek, herkes mesleğinde kalmak şartile en yük
sek mertebeye çıkabilir demektir. Bu bakımdan 
böyle mahsus bir iki kişiye hasredildikten son
ra, mevzuubahs olan lise muallimleridir. Orta 
öğretim muallimleridir. Bunlar için de böyle bir 
iki tane, İbrahim Alâettin arkadaşımızın dediği 
gibi, erişilmesi fevkalâde güç bir iki yıldızın bu
lunması çok iyi olur. 

Zabıta memurundan bahsedildi. Zabıta me
murunun tabiî seyri, eğer yüksek tahsil gör
müşse, idare âmiri, vali ve saire olmaktır. Yani 
sırası içinde hakikî mesleğinden ayrılmıyarak 
bu derecelere terakki edebilir. Halbuki mual
lim için istediğimiz, kendi mesleğini terketme-
sin ve orada terakki etsin. Bu işi bir bakımdan 
tedkik edelim. Muallimlerin muvaffak olanla
rın pek çoğu muallim mesleğinden çıkar; başka 
mesleğe girer. Buna dair pek çok misaller var
dır. Biliyormusunuz ki, başka meslekte muvaf
fak olmuş, o meslekte aranmış bir adam o mes
leği bıraksın da muallim olsun?. Bu ne demek
tir?. Ayni bilgi, ayni zahmet ve emek mukabilin
de en az nimet teğmin eden meslek muallim 
mesleğidir. Meselâ hiç bir muvaffak kuman
dan bilir misiniz ki, tekaüdlükten gayri bir se-
beble, işini bıraksın ve muallimliğe gitsin? Hiç 
bir doktor bilirmisiniz ki, mesleğini bırakmış ve 
muallim olmuştur?. îşte size bariz bir örnek ki, 
en az nimet teğmin eden, en çok külfet yükliyen 

meslek muallim mesleğidir. Bilmiyorum orta öğ
retim muallimlerinin adedi ne kadar? 2 - 3 bin 
kadar olacaktır. (4000 sesleri). Bunların bir İM 
tanesi böyle bir dereceye irişecektir diye bir ü-
mid bırakmak hepsi için bir teşviktir. Bir çok 
muallimlerin de başka yerde iş bulduğu zaman 
muallimliği bırakıb başka yere gitmemesini teğ-
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min edecektir. Muallimlik, en iyi unsurlarmm 
terkettiği bir meslektir. 

,Bu meslek daima böyle olmuştur. Burada 
kaç tane muvaffak olmuş muallim vardır da 
muallimliği bırakarak başka mesleğe geçmiş
tir. Öbür tarafta külfet nimet muvazenesi mu
allimliğe nisbeten çok fazladır. 

BÜTÇE En. M.^M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Fuad Sirmen Beyefendi arkadaşımızın 
beyanatı arasında yahud mukaddemesinde; 
maaşatm tevhid ve teadülü kanununun ruhu
na münafidir, buyurdular. Bu kanunu tedkik 
eden ve tatbikatı için sıra geldikçe lâyihaları 
gözden geçiren encümen olmak itibarile Büt
çe encümeni, Hükümetin hazırladığı bu lâyi
hadaki kadroyu bahsettikleri kanuna hiç bir 
vakit münafi bulmamıştır. Gerçi bu münafatı 
tasvirlerine göre, ruhuna münafi buluyorlar 
amma o kanunda 150 liralık maaşa geçmek 
için konulan vasıf ve şartları ihraz edince bu 
mevkie geçmemek için hiç bir kayid ve mâni 
yoktur. Yalnız orta mekteb diyorlar, bun
lar orta tedrisat muallimleridir. Bunların için
de lise muallimleri de vardır. Lise öğretmeni 
yüksek tahsil görmüştür. Kanunda yazılı müd
detleri ve kendisinin haiz olması lâzımgelen 
vasıfları ihraz ettikten sonra ne kadar zaman 
geçecektir ki, ancak birinci derecedeki maaşa 
tayin edilebilsin. Zaten şu kadroya göre 7 220 
zat içerisinde 6 tane 150 liralık vardır, bina
enaleyh birinci derecedeki 150 lira, ikinci 
derecedeki 125 lira ve üçüncü derecedeki 100 
liralık maaşlar bu kanunla kabul ediliyor am
ma bu kadroda yazılı olan şey; kanunda istik
rar aslolduğuna göre derpiş edilmiştir. Yok
sa filî tatbikatta, bütçenin istitaatı nazarı iti-
bare alınarak, bunlar 1940 senesi için (L) 
cedveline alınmıştır. Bu itibarla malî istitaa-
tımızı ve bütçenin imkânsızlığını bu sene için 
tedkik eden Bütçe encümeni bunu görünce bu 
paranın verilemiyeceğini anlıyor ve malî usul
lere, bütçe usullerine göre bunu (L) cedveline 
naklediyor. Şimdi halen; ne birinci, ne ikinci ve 
ne üçüncü dereceden önümüzdeki malî sene 
içinde aylık alacak kimse yoktur. Kendileri
nin buyurdukları gibi bu seneki malî istitaa-
tımız, bu parayı vermeğe müsaid değildir. 
Sonra, diğer cihetler; gerek Hikmet Bayur ar
kadaşımız, gerek Maarif encümeni namına mü-
talea beyan eden mazbata muharriri arkada
şımız, bizim de bu tedkik esnasında verilen 
izahlardan ve lâyihanın maksadını gösteren 
mucib sebeblerden takdir ettiğimiz husustur. 
Bir meslekte daimî olarak çalışacak bir öğ
retmenin en yüksek dereceli maaşa kesbi is
tihkak etmesi için ve liyakatle meslekine de
vam etmesi için oraya hasrı meşgale etmesin
de az çok fayda da mülâhaza ettik. Bu itibar
la tekliflerinin kabul olunmayacağı kanaatin
deyiz. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Sayın arkadaş
larım, Bütçe encümeni Mazbata muharriri, en
cümen namına lâyihayı lâyikı veçhile ve encü
menin düşüncelerine tercüman olarak müda
faa ettiler. Bendeniz de bu lâyihanın mazba
tasına Bütçe encümeninde imza koymuş bir 

. arkadaşınız sıfatile mülâhazalarımı arzedece-
ğim. Evvelâ şu noktayı tesbit etmek lâzımdır 
ki 10 küsur seneden beri tatbik edilmekte olan 
maarif teşkilât kanununun bir maddesinde 
(maarif mesleğinde aslolan muallimliktir) de
nilmektedir. Maarif teşkilâtında en yüksek 
idarî hizmetler bile bu maddeye göre tâli ma
hiyettedir ve aslolan hizmet, muallimliktir. 
Şu halde muallimlik merhalelerinde her halde 
yüksek bir mevkii olan lise muallimliğine had
di gaye olarak en yüksek raaaş derecesini çok 
görmemek lâzımdır. Çünkü ister idarî sahada, 
ister muallimlikte çalışsınlar, bütün maarif 
memurları için muallimlikte ileri gitmek; 
bütün maarif hizmetlerine tekabül etmektedir. 
Bu vaziyete göre muallimlikte tefeyyüz etmek; 
bütün maarif hidematmın tekâmülünü mual
limlik meslekinde görmek demektir. Bu itibar
la lise muallimliği için 150 lira maaş haddi 
azamisini çok görmek; muallimlik mefhumun
da kanunun gözettiği gayeyi pek isabetli ola
rak tazammun etmez. Mülâhazalarıma şunu da 
ilâve edeceğim : Biz, liseleri kurarken Fransız 
liselerini numune olarak almıştık. Orada lise 
muallimliğinin karşılığı profösörlüktür. Şimdi 
biz bu ilmî payeyi yalnız Üniversite için kulla
nıyoruz. Maarif vekâleti behemehal bu lise 
muallimliklerini de ileride profesörlük haline 
getirecektir ve 150 lira haddi azamî maaşı ala
cak kadar kıdem kazanmış muallimlere, pro
fesörlük payesinin liselerde kullanılacağı za
mana rastgelinecektir. Bunun için bendeniz 
lise muallimliğini biraz hafif görmek temayü
lünü gösteren arkadaşlara bu muallimliğin bir 
ilmî payeye tekabül ettiğini ifade etmek iste
rim. Yüksek heyetinizin de lise muallimliğini 
bu yolda kabul edeceğini umuyorum. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Arkadaşlarım; mevzuubahs olan mesele 1702 
numaralı kanunda son haddi 90 olmak üzere tes
bit edilmiş olan orta tedrisat muallimlerinin son 
defa tadil edilen Devlet memurlarının maaşla
rının tevhid ve teadülüne dair olan kanunun ru
huna uydurulması dolayısile 90 haddinden son
ra da 100, 125, 150 hadlerine çıkarılmasından 
ibarettir. Biz 90 da kalması için mucib bir sebeb 
göremedik. O halde niçin 80 de kalmasın, ni
çin 70 şe inmesin gibi bir sual daima varid ola
bilir. Halbuki Yüksek Meclisin tasvibine ikti
ran etmiş olan barem kanunu bu imkanı vermiş 
bulunuyor. Biz bu imkândan istifade ettik ve 
orta tedrisat kadrosuna dahil olan muallimle
rin azamî terfi haddine 33 senelik bir emek ve 
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muvaffakiyetten sonra nail olmalarını doğru 
gördük. 

Muallimlik mesleği arkadaşlarımın da bura
da pek güzel izah buyurdukları gibi liyakat gös
terdikçe başka bir dereceye geçirecek bir mes
lek değildir. Bir fizik muallimi fevkalâde iyi 
bir fizik muallimi olmasile başka bir dersin mu
allimi olamıyacağı gibi başka bir yere de geçiri-
lemez. Halbu ki, bir mümeyyiz muvaffak olursa 
şube müdür muavini, orada da muvaffak olursa 
şube müdürü ve daha sonra müdür olur yürür 
gider. Fakat bir kimya muallimi muvaffak oldu
ğundan dolayı o işten başka bir işte terfih etme
ğe ve kendisini taltif etmeğe imkân yoktur. 
Bunun en güzel misali Fuad Sirmen arkadaşımı
zın kendisidir. Yalnız muallimlik yaparak, me
selâ 30 yaşmda 90 lira maaş almış bir tek kişi 
Türkiyede mevcud değildir. Amma arkadaşımız 
Adliye mesleki içinde müddeiumumi olmuş ve 
genç yaşmda bu yüksek maaşı almıştır. Bi
zim kadroda 90 lira almak için 27 sene 
beklemek lâzımdır. Mesele bundan ibarettir, 
Onun için talim ve terbiye vazifesini üzerine 
almış meslekdaşlarımızm terfi ve taltiflerine aid 
bir kanun geldiği zaman Yüksek Meclisiniz da
ima onlarm lehinde karar vermiştir. Zaten bu 
sene ve ilerdeki seneler için (L) cedveline alın
mış ve bir ümid olmak üzere konmuş olan bu 
maaşları meslekdaşlarımıza, hocalarımıza bir 
mükâfat olmak üzere kabul edeceğinizden ümid-
varım. (Kabul sesleri, alkışlar). 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim, maruza
tına bendeniz evvelâ Bütçe encümeninin mazbata-
muharririne cevab vermekle başlıyacağım. Ben
deniz, memur aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanunun manasmı Bütçe encümeninin-
ki gibi anlamamaktayım. Teadül kanunumuz, 
Devlet memuriyetine intisab şartmı ve arada 
terfi müddetleri esaslarını tesbitle iktifa eden 
bir kanun değildir. Çünkü şayed öyle bir ka
nun olsaydı buna bağlı vekâletlerin kadro ced-
velleri bulunmazdı. Yalnız ne zaman Devlet me
muriyetine intisab edilebileceği, sonra şu maaşı, 
şu tahsilliler alabileceği ve şu kadar müddetle 
birer derece terfi edeceği yazılı olurdu. Halbuki 
teadül kanunu yalnız bunları ihtiva etmemekte
dir. Devletin muhtelif mahiyet arzeden binbir 
hizmet derecesini ehemmiyetine göre hazırlaya
cak ve onlar arasmda teadül teğmin edecektir. 

Kanunun esas maksadı budur. Teadül kanununun 
maksadı bu olunca ve demin de arzettiğim 
gibi Devletin umumî faaliyeti içinde orta tahsil 
müesseselerinde çalışan elemanların ifa ettikleri 
vazifenin ehemmiyeti göz önüne alınmca ve on
ları biz Devletin en yüksek makamları için tah
sis ettiğimiz aylıklarla mükâfatlandırınca zanne
diyorum ki, teadül kanununun ruhuna muhalif 
olur. Bu ciheti arzettikten sonra, Maarif vekili 
arkadaşımızı şahsen misal olarak ileriye süre

ceğim. Kendileri aramıza girmeden ve bugünkü 
işgal ettikleri mevkie gelmezden evvel mual
limlik mesleğinde bulunan bir arkadaşrmızdı. 
Aramıza gelmezden evvel benim aldığım maaş-
dan fazla maaş alan mevkide bulunuyorlardı. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Hoca değildim. 

FUAD SİRMEN (Devamla) — Muallimlerin 
ilerlemesi için kendilerine açılmış olan yollar 
vardır. Bu izahlarla teferruata girmek isteme
miştim. amma, şimdi lüzum hissediyorum. Orta 
tahsil müesseselerinde muallim olan bir kimse, 
kadroların bugün tesbit ettiği azamî 90 lirayı 
aldıktan sonra, liyakati ve meziyeti varsa üni
versiteye profesör olur ve maaşı 125 liraya da 
çıkar. Hatta liyakati varsa Maarif vekâleti er
kânı aarasma almarak daha yüksek makama 
çıkar. Binaenaleyh, anlıyamadıgım ve barem 
kanununa muhalif gördüğüm nokta, Devletin 
ikinci derece sayılabilecek müesseselerinde ho
calık ettiği halde en yükseek dereceye çıkabil
mesi teadülü bozar. Ben muallimlere fazla para 
verilmesin demek istimiyorum. Bütçemiz müsaid 
olsada keşke bütün irfan ordusunu yetiştirenlere 
fazla, fazla paralar verebilsek. Sonra ikinci bir 
sebeb olarak Hikmet Bayur arkadaşımız dedi ki, 
bu meslek müntesiblerinin içinde bir iki kişiye 
böyle çok cazib dereceler, mevkiler gösterelim, 
orada kalsınlar. Uzun seneler maarif hizmetinde 
çalışmış, velevM orta bir müessesede hocalık 
etmiş, muvaffak olmuş 30 - 40 kişiye yapılacak 
karşılık bu şekilde değil, mükâfat şeklinde, 
taltif şeklinde veya diğer şekilde olabilir. Yani 
mesleğinde hizmet ederek kalmış olana, tâli 
dercede bir işi gördüğü sırada, Devletin en yük
sek makamlarını işgal edenler kadar aylık ve
rilmesi kanunumuzun ruhuna münafidir. Tak
ririm kabul edilmese de bu gün için bir şey ya
pılacak değildir. Madde aynen kabul edilse da
hi bugün o makama gelecek muallimler bulun
mayacaktır. Çünkü hepsi (L) cedveline alın
mıştır. İnşaallah karışık zamanlar geçer, malî 
siamız genişler, bütçede imkânlar hâsıl olursa 
bu suretle kadroları yeniden elden geçirmek 
mümkün olur, bu meslekte çalışanların da ayrı
ca nasıl terfi edebileceklerini düşünürüz. (Alkış
lar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, Fu
ad Sirmen arkadaşımız bir çok şeyleri izah etti
ler. Bendeniz bir yere işaret edeceğim. Şimdi 
Maarif müsteşarı 125 lira alırken orta mekteb 
muallimi 150 liralık cedvele konabilir mi?. Şim
di orta mektebde fevkalâde yararlık gösteren 
bir arkadaş orada durdurulmaz. Orta mekteb 
kendine mahsus bir kudret bir kabiliyet ister. 
Eğer muallimde ondan fazla iktidar varsa o da
ha yüksek yerlere, Maarifin erkânı harbiyesine 
alınmalıdır. Orada kendisinden daha fazla isti
fade edilir. Müsteşar 125 lira alırken muallim
lere 150 lira verilmesini akıl almaz. Bunu .90-
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100 lira olarak yapalım da makul bir şey olsun. 
Benim maruzatım bundan ibarettir. Kanunda 
böyle derpiş edilmiş olsa da tayyedilmelidir. 
Yeni bir usul icad edilecekse onu Maarif erkânı 
harbiyesine ahb kendisine münasib nakdî bir 
mükâfat verilmelidir. Arkadaşlarımdan rica 
ederim, burada İsrar etmesinler, eminim ki, 
muallimlerimiz de bu yalana inanmaz. 

KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) — Arka
daşlar, mesele paraya taallûk ettiği için ben lâ
kırdı söylemek istemiyorum, çünkü para işleri
ne aklım ermez, şimdiye kadar beş para topla-
madım, para ile uğraşmam. Fakat burada söy
lenmiş bir kaç söz var ki, muallim için ve mu
allimlik mesleki için hakikaten ağırdır. Bir 
kere Fuad arkadaşımızın bir noktai nazarını tas
hih etmek isterim. Bir orta mekteb muallimi 
Üniversite muallimi olamaz. Üniversite mual
limleri, müderrisleri, profesörleri, doçentleri
nin şeraiti intihabı bazı kayidlere tâbidir. Alel

ade bir orta mekteb muallimi ne kadar liyakat 
gösterirse göstersin, ne kadar yükseklik göste
rirse göstersin Üniversiteye müderris olamaz. 
Müderris olabilmek için şu kadar sene asistan
lık, şu kadar sene doçentlik, etmek lâzımdır. 
Ancak bundan sonra müderris olunabilir. Bina
enaleyh, muallim, bulunduğu kadro içerisinde 
terfi etmek mecburiyetindedir, ilk mekteb mu
allimi ilk mekteb muallimidir. Onun fevkinde 
muallim olamaz. Yeter ki, olgunluk imtihanı 
versin, Üniversiteye girsin, oradan yetişsin, or
ta tedrisat muallimi olabilsin veyahud kurstan 
geçsin, kursu bitirdikten sonra orta mekteb mu
allimi olabilsin. Demek ki, her muallimin kendi 
kadrosu dahilinde kendi derecesi vardır. Ne için 
onlar bu derece dahilinde diğer memurlarla kı
yas edilerek hizmetlerinde en yüksek maaş al
masınlar? Acaba müsteşarlar, valiler, yüksek 
müdürler kadar bu muallimlerin hattâ köy mek
tebi muallimlerinin kıymeti yok mudur? Mual
limliği bu kadar hakir mi görüyorsunuz? (Böyle 
şey yok sesleri, gürültüler). 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu Mecliste böy
le şey yoktur. Demagoji yapma. Nereden çıka
rıyorsun? 

KÂZİM NAMI DURU (Devamla) — Hiddet
lenmeyiniz, istirham ederim, 

CEVDET KERİM İNCEDAYI — Bilâkis siz 
çok hiddetli söylüyorsunuz da ondan. 

KÂZİM NAMİ DURU (Devamla) — Mual
limler için biraz daha semih davranmanızı rica 
ettim. Hiddetlenmedim. (Böyle söylerseniz 
iyi sesleri). Ben de muallimim. Onun için biraz 
müteessir oldum ve biraz hızlı söyledimse bun
dan dolayı beni affedin ve beni tashih edin. 
Yoksa bana hiddetlenmeyin. Mesleğime ve ya
şıma hürmet edin. Ben bu memlekete hizmet 
etmiş naçiz bir memleket evlâdiyim. (Devam 
şeşleri). 

BAŞKAN— Devam ediniz. 
KÂZIM NAMİ DURU (Devamla) — Bina

enaleyh, bu kadro içinde ilerilemek mecburiye
tinde bulunan bir muallim niçin haddi gayeye 
kadar çıkmasın. Neden, ne kusuru vardır? 
Benim istirhamım budur. Nısfetçe, adaletçe 
düşünülsün ve muallimlere de lâyik oldukları 
mevki verilsin, benim istediğim budur. Bun
dan dolayı çok rica ederim, hiddetlenmeyiniz. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Efendim, bendeniz bu davada şöyle veya 
böyle olsun diye İsrar etmek için ikinci defa 
kürsüye gelmiş değilim. (Bravo sesleri) Nasıl 
hükmederseniz, nasıl tasvib ederseniz o şekilde 
bu mesele hallolunur. 

Yalnız bir noktayı tavzih etmek istiyorum. 
Bu nokta; maarif teşkilâtı ve onun inkişafı ba
kımından kendimce ehemmiyetlidir. Tedris iti-
barile maarif teşkilâtı muhtelif tahsil şubele
rine ayrılıyor, bu malûmdur. İlk tahsil şubesi, 
umumî kültür veren orta tahsil şubesi, yüksek 
mektebler, yüksek tahsil şubeleri vardır. Sonra 
bir de meslekî ve teknik tahsil şubeleri vardır, 
bu şubelerde şimdiye kadar bizim büyük ihtisas 
adamlarını az yetiştirmemizin en büyük saiki 
ilk tahsil merhalesinden başlayıb yüksek tah
sile kadar aralarında bir derece farkı görmüş 
olmasından ileri gelmiştir. İlk tahsil içinde bir 
meslekdaş muvaffak olur, işini iyi görür ve 
o mevzuda kuvvetlenmiş bulunursa o zannı ba
tıl vardır ki yükselir, ortaya gider ve yine o 
zannı batıl vardır ki ortada yükselen öğretmen 
meslekî ve teknik tedrisata gider. Halbuki bu 
tahsil edecekleri ayrı ayrı birer küldür ve bun
ların aralarında bir silsilei meratib yoktur. İlk 
tahsil içinde dünyanın en büyük şöhretini ik-
tisab etmiş mürebbiler, âlimler vardır. Umumî 
kültür verme bakımından Lise öğretmenleri ara
sında dünyaca meşhur olan insanlar vardır. 
Onun için bu tahsil kademeleri arasında bu hi
yerarşi, silsilei meratib yapmış olmamız talim 
mesleğile ve terbiye mevzularile meşgul olan 
insanların yetişmesi bakımından muzur olacak
tır. Bu itibarla bu gün huzurunuza getirdiğimiz 
orta tedrisat muallimleri kadrosunda, Barem 
kanununun haddi azamî olarak koymuş olduğu 
maaşları bir ümid olmak üzere kendi içinde ter
fi etmeğe, kendi içinde yetişmeğe bir imkân 
vermek üzere koyduk. (Bravo sesleri) Dava 
budur. Yoksa paramız yoktur, bütçemizin böyle 
sıkışık zamanında biz zaten gelib para istemez
dik. Bu 90 lira nasıl son had olur. Bunun esbabı 
mucibesini bendeniz bulamadım, eğer bulan ar
kadaşımız varsa lütfen söylesin. Bizim vekâ
letteki müdürü umumiden bahsettiler. Neden 
dolayı eyi bir fizik hocası bir umum müdüre 
muadil olsun, Bir müdürü umumide aradığı 
mız vasıf başkadır, bir felsefe, bir kimya hoca
sında aranan vasıf başkadır . Vazifeleri ayrı-
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dır. Bunda nasıl teadül arayalım? Onun için 
dava, tahsil şubeleri içerisinde öğretmeni zabtet-
mek ve meslekdaşlara bu azamî terfih ve taltif 
imkânlarını göstermekdir. Amma 33 senede 
nail olacakmış, çalışsın, temenni edelim ki çok 
yaşasın, ihtiyarlasın ve buna nail olsun. 

Sonra bendenizin yüksek maaş almış olmam
dan bahs buyurdular. Ben bu maaşı muallim
likle değil, memur olarak aldım. O zaman Vekil 
olan arkadaşımız Hikmet Bayur, beni orta ted
risat müdürü yaptı. Bu vazifeye getirilmemiş 
olsaydım benim bu gün alacağım maaş 55 - 60 
lira idi. içimizde mebus olan hocalarımız 45 
lira alıyorlardı. Bu gün aranızdadır. Benim 
hocamdır, yaşını bilmiyorum. (85 yaşında ses
leri). Ben 90 lirayı, bunu misal diye arzedi-
yorum, bu maaşı muallim olarak almadım, 
memur oldum, müfettiş oldum, orta tedrisat 
müdürü umumisi oldum öyle aldım ve aramız
da öyle arkadaşlar vardır ki muhtelif vekâlet
lerde vazife almışlardır, o vekâletlerde müste
şarlığa kadar yükselmişlerdir. Muallim olsay
dılar - lütfen söylesin, burada oturuyor - 60 li
radan fazla maaş alabilecek mi idi? Burada 
toplanmışız da hocalara tevziat yapıyoruz, de
ğiliz. Bir mucib sebeb bulamadım, sizi an
cak 90 lira maaşı asliye kadar terfi ettireceğiz 
demek için. Niçin diye sorarlarsa ne diyeceğiz 
bendeniz bilmiyorum. Amma 150 liraya kadar 
çıkarsa bunun cevabı vardır. Arzettiğim ve 
arkadaşlarımın söyledikleri gibi. Başta söyle
diğim gibi bunda ısrar etmiyorum, rey ve hü
küm Yüksek Meclisindir. (Alkışlar). 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bir noktaya ce-
vab vermek istiyorum. (Kürsüye sesleri, kâfi, 
kâfi sesleri). 

Müsaade buyurun, Vekil arkadaşımız esas 
için bir şey söylemediler, Yüksek Heyetin tak
dirine bıraktılar. Bendeniz de öyle demiştim. 
Yalnız 90 lira maaş kelimesini ısrarla iki defa 
tekrar ettiklerinden bu hususta söyliyeceğim. 
Arkadaşlar, demin zannediyorum ki bu sor
dukları hususa cevab arzetmiştim. Yüksek 
mekteb mezunu olub da Devlet teşkilâtına gi
ren yalnız orta tahsil müesseseleri hocaları de
ğildir. Malûmu âliniz Devlet teşkilâtı içinde 
meslek olarak da kabul edilen yalnız muallim
lik değildir. Binaenaleyh böyle muayyen yük
sek hüviyet arzeden yüksek tahsilini ikmal 
ettikten sonra Devletin her hangi bir meslek 
şubesi içerisine giren her kimseye 150 lira ver
miyorsak bu da öyledir. (Veriyoruz sesleri). 

Vermiyoruz. Faraza Devlet teşkilâtı içinde 
çalışan mutahassıs doktorlarımız var, Sıhhiye 
vekâletinde ihtisas mevkilerinin azamî maa
şı maaş cedvelleri tedkik edilirse görülür ki 
80 liradır. Binaenaleyh mutahassıs sıfatile o 
müessesede ve laboratuarlarda ihtiyarlayın-
caya kadar çalışması lâzımgelen bir kimseye 
niçin 150 lira vermiyoruz? Sonra, buyurduk

ları sebeb varid telâkki edilirse ilk mekteb 
muallimlerinin ıstırab ve yükleri ve müşkülâtı 
orta tahsil müesseselerine nazaran daha ağır
dır. Böyle olduğu halde onların alacakları 
azamî haddi niçin tayin etmemişler? İlk 
mekteb muallimlerinin tahsilleri orta derece 
olabilir. Fakat kanunlarımıza nazaran orta 
mekteb mezunları 4 senede bir terfi etmek su-
retile 100 lira maaşa kadar çıkabilirler. Ni
çin ilk mekteb muallimlerine de 100 liraya ka
dar çıkmak imkânını vermiyorlar? Sordukları 
için söylemek mecburiyetinde kalıyorum. 
Devletin ana kadrosu içinde ifa edilen va
zifenin ehemmiyetile mütenasib bir aylık 
vermek zaruretinden doğdu. Arzettiğim 
gibi, muayyen mesleke intisab etmiş bir 
hoca 30 sene çalışmıştır, bu kadronun azamî 
haddine gelmiştir. Sinni müsaidse onun taltifi 
başka yollarla olur. Yoksa kadroyu yüksele 
mekle olamaz. Önümüzde uzun yıllar vardır, 
bunda daha fazla İsrarın manasmı anlamıyorum. 
Esasen kabul edilse de bugün verilecek değil
dir. Bunu daha fazla tedkik etmek zaruridir. 
Bu sebeble eski noktai nazarımı muhafaza edi
yorum. 

Sonra fedakârlık yapan mesleki yalnız mual
limlik gibi gösterdiler. Kâzım Nami arkadaşı
mız duysun, onları asla tahkir etmiyorum, kü
çük te görmüyorum. Devlet teşkilâtında onlar 
kadar fedakâr olarak çalışan meselâ hâkimleri
mizde vardır. Bendenizi misal getirdikleri için 
arzediyorum, benim terfiim o meslekte kolay 
ve seri terfi imkânlarının bulunmasından de
ğildir. Bendeniz pek kısa zamanda yüksek mev
kie geçmişsem bunun sebebi kısa hizmet ettiğim
den değildir, Avrupada tahsil gördüğümden 
dolayı iki derece terfi ettiğimden dolayıdır. 
(Bu istisnaî bir vaziyettir sesleri). Söylediler 
de bendeniz bu bakımdan arzediyorum. 

Binaenaleyh, arzettiğim gibi sebeblerin kâfi 
derecede anlaşıldığını zannediyorum ve noktai 
nazarımı izah etmiş bulunuyorum. (Müzakere 
kâfi, reye, reye sesleri). 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bu meseleyi 
biraz daha tahlil etmeli.. Bir genç mektebe 
girdiği vakit muhtelif mesleklerden birisini se
çeceği zaman bakıyor, hangisi kâr getiriyor, 
hangisi kâr getirmiyor, hangisi için geniş kapı 
açıktır, hangisi için değildir. 

Şimdi bir genç liseyi bitirmiş, yüksek tahsi
lini yapacaktır. Muallim olursa istikbalde azamî 
istifadesi ne olacaktır?. 90 liraya kadar maaş 
alabilecek ve isterse hususî ders verecektir. 
Hususî dersten de kaç para alacaktır?. Aynı 
genç Yüksek muallim mektebine gitmeyih de 
diğer mekteblere meselâ hukuka gider de avu
kat doktor veya mühendis olursa ona na mah-
dud bir kâr verir. Bu itibarla lise mezunlarından 
en iyilerinin bu meslekleri veren mekteblere 
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gittiklerini görürsünüz. Amma bunlara uzakta 
bir ışık göstererek teşvik edebiliriz. Bu ışığı 
gösterelim ve onlara diyelim M; bu meslekte de 
istikbal vardır. Bunu yapalım, çünM bu meslek, 
aynı zahmete mukabil en az nimet veren bir 
meslektir. Bir kaç bin lise ve orta mekteb mual

limi vardır. Bunların içinden 3 tanesi varsm bu 
parayı alsın. Bu verilen cevablarm içinde, alyehte 
bulunanların içinde bir teki vardır ki, müna
kaşa edilebilir. Diğerlerinde hiç münakaşa edi
lecek bir şey görmüyorum. Yani kanunu cerhet-
miyor, bir tek nokta vardır. Denmektedir 
ki, üniversiteye, yüksek mekteblere ge
çerler. Fakat Maarif vekilinin dediği 
gibi, bunlar başka, başka şeylerdir. Bir 
lise mualliminin muvaffakiyeti demek, talebesi
ni iyi yetiştirmesi demektir. Muayyen bir sevi
yede malûmat verecektir. Fakat onu olgunlaş
tıracaktır. Yüksek mekteb muallimi olmak üni- ı 
versite ve saireye muallim olmak yeni bir şey i 
yapmak demektir. Tedrisat bakımından değil, | 
eser yazmak bir keşif yapmak gibi. Bunlar baş- j 
ka, başka şeylerdir. \ 

Niçin lise muallimlerinden bir ikisine yeni 
ümid kapısı açılmasın?. Bunu esirgemezseniz gö- ! 
receksiniz ki muallim mekteblerinden edebiyat I 
ve fen fakültelerinden kaçış azalacaktır, talib | 
çoğalacaktır. Bu ümidi veriniz. 

BAŞKAN — Verilen takriri okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Maddenin reye konmasını ! 
teklif ediyorum. 

Burdur 
1. N. Dilmen 

maruzatım, demin ilk söze başlarken dediğim 
gibi, bu yapılan kadrolar kanunun devam ve is
tikrarı nazarı dikkate alınarak konulan kadro
lardır. Yoksa bütçeler her sene için malî istita-
at nazarı dikkate alınarak tertib edilir. Nitekim 
1940 bütçesinde birinci, ikinci ve üçüncü dere
celer (L) cedveline alınarak hiç kimseye bu de
recelerden maaş verilmiyor. Keza 90 liralık ma
aşlar da ancak 22 kişiye verilmiş ve mütebakisi 
(L) cedveline alınmıştır. Şu bütçe vaziyetine 
göre şimdi malî istitaat nazarı itibare alınarak 
bütçe vaziyetini, tedkik eden encümen memle
ketin, Hükümetin, halkımızın zaman icabı ola
rak malî istitaatmı nazarı itibare almıştır. 
Encümen namına bendeniz bu vazifeyi yaptığı
mızı şu beyanat vesilesile size arzediyorum. 

(Güzel sesleri). 
BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Verilmiş olan takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblere binaen ilişik 1 

numaralı cedveldeki 100, 125, ve 150 lira aslî ay
lıklı kadroların tayyini arz ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirnıen 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar ... (Anlaşılmadı, ayağa kalkalım ses
leri). Müsaade buyurun. 

Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa 
kalksınlar ... (Anlayamadık sesleri). 

Efendim, okunan Fuad Sirmenin takririni ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Lütfen 
oturunuz, nazarı dikkate almayanlar lütfen 
ayağa kalksınlar ... Takrir nazarı dikkate alın
mamıştır. (Alkışlar). 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. (Alkışlar). 

MADDE 2 — Bu kanuna bağlı (1) sayılı-
cedvelden 1939 malî yılı sonuna kadar mevkuf 
tutulacak bağlı (2) sayılı cedvelde gösteril
miş olub bu cedvel 1939 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (L) işaretli cedvelin 
Maarif vekilliği (Liseler, öğretmen okulları ve 
orta okullar) kısmı yerine konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. j 

BAŞKAN — Buyurunuz. | 
FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Şunu söy- j 

liyeceğim ki, adaletin icabı olan teadül kanu- ı 
nunun ruhuna riayet ederken, bir branşta bu | 
kaideyi tatbik ederken öbür branşlarda tatbik i 
etmemek adalete münafidir, Bu itibarla ve 135 j 
sayılı lâyiha ile fevkalâde vaziyet dolayısı ile 
vergilere zam istenirken ve bu lâyiha bu celsede 
müzakere olunacakken, muadeletin ortadan kal
dırılmasının doğru olmayacağını söyliyeceğim ve 
müzakere kâfidir diyeceğim. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Gayet kısa bir şey arzedeceğim. (Müzakere 
kâfi sesleri). Rica ederim, Bu lâyihanın kabulü 
şeklinde bir şey arzedecek değilim. Maarif ve
kili de, Diğer arkadaşlar da, yüksek Heyetin 
takdirine bu meseleyi arzetmişlerdir. Şübhesiz 
ben de bundan başka bir şey yapmıyacağım. 
Yalnız en son söz söyleyen arkadaşımız, bilmem 
vergilere fevkalâde zam yapılan böyle bir gün
de bu şekilde bir kanununun gelmesi madelete 
uymaz şeklinde ifadede bulundular Bendenizin 
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i — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve j 
resimlere zam icrasına ve tazı maddelerin mükel- j 
lefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası \ 
ve îktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye j 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/338) [1]. j 

BAŞKAN — Encümen tarafından müstace- ; 
len müzakeresi teklif edilmişti. Bu teklifi ka- j 
bul edenler... Etmeyenler... Müstacelen müza
keresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var i 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve re- \ 
simlere zam icrasına ve bazı maddelerin mü- ; 
kellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun J 

I 

MADDE 1 — Fevkalâde vaziyetin devamı i 
müddetince tatbik edilmek üzere aşağıdaki ; 
maddelerde yazılı vergi ve resimlere zam icra j 
edilmiş ve bazı maddeler mükellefiyet mevzuu- j 
na alınmıştır. | 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka- ! 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ! 

MADDE 2 — 2395 sayılı kazanç vergisi ka- i 
nunile ek ve tadilleri mucibince kazanç (as- j 
garî mükellefiyet dahil) vergisine tâbi mükel- j 
lef lerden: j 

A) 2395 sayılı kanunun altmcı ve yedinci i 
maddelerinde sayılanlarla kırk yedinci mad- I 
desi mucibince beyanname vermeği tercih eden- ! 
lerin, sekizinci maddesinin 1, 2 ve 4 ncü fıkra- j 
larında yazılı istisnaî usule tâbi bulunanla
rın, 19 ncu maddesinde yazılı serbest meslek 
erbabının kazanç vergilerine (asgarî mükelle
fiyet ve serbest meslek erbabmm maktu vergi
leri dahil) yüzde elli, 

B) Ayni kanunun 17 nci maddesi mucibin
ce gayrisafi irad üzerinden vergiye tâbi iş ve 
teşebbüsler erbabının kazanç vergilerine yüz- ı 
de yirmi beş, I 

0) Ayni kanunun otuz yedinci maddesinde i 
yazılı mükelleflerin kazanç vergilerine yüzde 
on, 

Zammolunmuştur. Bu madde mucibince ya
pılan zamlar, 2416 sayılı kanun hükmüne gö
re tarholunan buhran vergisi matrahına idhal 
edilmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2882 sayılı kanun mucibince 
alınmakta olan hava kuvvetlerine yardım vergi
sine bir misil zammedilmistir. 

HAKKI UNGAN (Van) — Mektub mu oku
nuyor, kanun mu okunuyor, işitmiyoruz reis 
bey? Hiç bir şey anlaşılmıyor. 
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BAŞKAN — Sükût ediiirse anlaşılır. 

[1] 135 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sigorta şirketlerile banka ve 
bankalardan alınmakta olan muamele vergisine 
bir misil zammolunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Memleket içinde istihsal veya 
yabancı memleketlerden idhal olunan şekerler
den kilo başına yedi kuruş munzam istihlâk 
vergisi alınır. Bu vergi, dahilde istihsal olunan 
şekerlerden 1718 sayılı kanunun 6 ncı maddesi 
mucibince ve hariçten idhal olunan şekerlerden 
de gümrük resmile birlikte ve ayni usullere tev
fikan tahsil olunur. 

Munzam istihlâk vergisi, dahilî istihsal mik-
darma göre, 3101 sayılı kanunun birinci madde
sinde yazılı tezyid veya tenzile tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Gümrük idhalât tarifesinin 
695 nci numarasının B pozisyonuna dahil mad
delerden kilo başına beş kuruş munzam istihlâk 
vergisi alınır. Bu vergi gümrük resmile birlikte 
ve ayni usullere tevfikan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 2731 sayılı kanun mucibince 
istihlâk vergisine tâbi maddelerden: 

A) Kanunun birinci maddesinin (1) numa
ralı bendinde yazılı kahve ile (2) numaralı ben
dinde yazılı çaydan alınmakta olan vergilere 
kilo başına yirmişer kuruş, 

B) Ayni maddenin (5, 8, 3536 snayılı ka
nunla muaddel 9 ve 10) numaralı bendlerinde 
yazılı kauçuk ve mamulâtile deri ve mamulâtın-
dan, pamuk ipliği, pamuk mensucat ve pamuk
tan yapılmış hazır eşyadan, yün ve kıl ipliği, 
yün ve kıl mensucat ve yünden ve kıldan yapıl
mış hazır eşyadan alınmakta olan vergilere yüz 
de on, zammedilmistir. 

2731 numaralı kanunun birinci maddesinin 
(9) numaralı bendinin II işaretli paragrafının 
(A) fıkrasına giren pamuk mensucattan metro 
murabbaının sikleti yüz gramdan fazla olanlar 
ile (10) numaralı bendinin II işaretli paragra
fının (A) ve (B) fıkralarına giren yün ve kıl 
mensucat bu zamma tâbi değildir. 

B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
2731 diye başlıyan fıkra vardır. O fıkranın 
ikinci satırında «maddesinin» kelimesi vardır, 
bu kelimeden sonra 3536 sayılı kanunla mu
addel» kelimeleri yazılacaktır. 

Üç şatır sonra da bir (10) rakamı vardır, 
on rakamından evvel de «ayni kanunla muad
del» kelimeleri yazılacaktır. 
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BAŞKAN — Encümenin teklif ettiği gibi 

tashih ediyoruz. 
Mütalea varmı? Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Bu kanuna bağlı cedvelde ya

zılı idhalât tarife numaralarına dahil maddeler
den hizalarında yazılı mikdarda istihlâk vergi
si alınır. Bu vergi 2731 sayılı kanunda yazılı 
hüküm ve usullere göre tarh ve tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 472 sayılı kanunla alınmakta 
olan nakliyat resmi nisbetlerine aşağıdaki zam
lar yapılmıştır: 

A) Kanunun ikinci maddesinde yazılı vesait
te birinci mevki için % 5, ikinci mevki için % 
2,5 üçüncü mevki için % 1, 

B) Kanunun üçüncü maddesinde yazık vesa
itte bilûmum mevkiler için % 2,5, 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Gerek Devlet, gerek şirket 
ve şahıslar tarafından işletilmekte olan umuma 
mahsus ve muayyen tarifeli veya mütehavvil 
ücretli tren ve vapurlarla Türkiye dahilinde 
veya Türk limanları arasında yapılan yolcu 
nakliyatı haricinde her nevi nakliyat nakliye 
ücretleri üzerinden yüzde beş resme tâbidir. 

Bu resim 472, 1667 ve 2030 sayılı kanunlar 
hükümleri dairesinde tahsil olunur. Ancak bu 
resim tahsilatından % 5 aidat verilmez. 

Aşağıda yazılı eşya nakliyatı resimden mu
aftır: 

A) Gümrükçe transit muamelesine tâbi tu
tulan eşya, 

B) Ecnebi memleketlere aktarmasız olarak 
gönderilen eşya, 

C) Buğday ve çavdar, buğday ve çavdar un
ları, ekmek, şeker, şeker pancarı, tuz, tütün, is
pirtolu içkiler, fişek, patlayıcı maddeler, arpa, 
bulgur, mısır, ot, yulaf, saman, kepek ve canlı 
hayvan. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Bu maddenin (C) fıkrasında «İspirtolu içki
ler» deniyor. Bundan evvel «ispirto ve» keli
mesi ilâve olunacak, bir virgül konduktan sonra 
fişek diye fıkra devam edecektir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Saym arkadaş
lar ;Bu onuncu maddenin (C) fıkrasında şöyle 
deniyor « Buğday ve çavdar, buğday ve çav
dar unları, ekmek, şeker, şeker pancarı, tuz, tü
tün, ispirtolu içkiler ,fişek, patlayıcı maddeler, 
arpa, bulgur, mısır, ot, yulaf, saman ve canlı 
hayvan ». 

Burada nakil resminden istisna edilen mad
delerin hemen hepsi eski bir tabirle havayici za
ruriye dediğimiz şeylerdir. Fakat içlerinde «is-
birtolu içkiler, tütün » de vardır. O birlerinin 

I nakil resminden istisnasının, manası kolayca an
laşılır. Bu mana, bunların nakil resmi dolayı-
sile fiatlarmın tereffüüne mâni olmak. Fakat 
ispirtolu içkilerle, tütünün resimden muaf tutul
masının mânası anlaşılmaz. Bir mâna vermek 
lâzımgelirse de diğer havayici zaruriye gibi ispir
tolu içkilerlerle tütününde nakil resmi dolayısi-
le fiatlarınm tereffüünün önüne geçilmek iste
niliyor gibi görünüyor. Bunda mahzur görüyo-

ı rum. Bu gibi maddelerin, sıhhî ve ahlâkî mah-
I zuru dolayısile istihlâkini tahdid etmek için 

başlıca tedbirlerden biri de fiatlarmın mümkün 
| mertebeye yükselmesine meydan bırakmaktır. 

Halbuki burada fiat yüksekliğinin önüne geçer
cesine istisnaî bir vaziyet görüyorum. Bunun 

! için bendeniz Bütçe encümeninde tütünle ispir-
| tolu içkilerin buradan tayyini teklif ettim. Fa-
| kat arkadaşlarım başka bir mülâhaza ile tekli-
| fimi ekseriyetle kabul etmedikleri için akalli-
| yette kaldım. Şimdi teklifimi yüksek huzuru-
I nuza arzediyorum. Mülâhazamı takviye için şu-
i nu da arzedeyim ki: ispirtolu içkilerin inhisara 

tâbi tutulması ve dolayısile istihlâkinin haddi 
asgariye indirilmesinin iltizam edilmesi müsbet 
ilimler namına zararları sabit olduğu içindir. 
Lâyiklik prensibimiz müsbet ilme dayanan bir 
prensibtir. Demek ki, Bu prensibe göre de is
pirtolu içkilerin ve tütünün bu resimden istisna 
edilmesi suretile istisnaî vaziyette gösterilmesi 
doğru olmaz. Bununçün lâyklik ve müsbet ilim 
mefhumları namına da muvafık bulmuyorum. 
Şunu da ilâve edeyim ki, Encümendeki arka
daşlar, esasta, ispirtolu içkilerin istihlâkini tah
did noktasında benimle mutabıktırlar. 

Başka bir madde de, bu ispirtolu içkilerden 
bütün envamdan alınması teklif olunan resim
leri yükseltmek suretile mutabakatlarını ifa
de ettiler. Demek ki esasta Bütçe encümeni 
arkadaşlarımla mutabıkız. Yalnız bu takyidi 
başka bir maddede yapmağı kabul ettiler. O 
maddede lâyihada teklif edilen vergi nisbetle-
rinin ikişer misline iblâğını teklif ettim. Ek
seriyetle derece, derece zamlar yapıldı. Fakat 
bunu kâfi görmediğim için şimdi Yüksek He
yetinize psikolojik ve ahlâkî mahzurlar dolayı
sile ve müsbet ilim namına istisnaî vaziyette 
kalmasını doğru bulmadığım tütünün ve hiç 
olmazsa ispirtolu içkilerin fıkradan çıkarılma
sını teklif ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Efendim, arkadaşımızın encümende de 
dermeyan buyurdukları ve ekseriyet kararma 
iktiran etmeyen tekliflerini burada da tekrar 
ettiler. Nakliye ücretlerinden bir resim alını
yor, zammediliyor. Bunda istisnaî hükümler 
sayılırken ispirto ve ispirtolu içkilerin ve tütü
nün de istisna edilen mevad meyanında sayıl
masına muhalefet buyuruyorlar. Bunlar mevad-
dı inhisariyedir, İnhisar idaresinin naklettiği 
maddelerdir. Binaenaleyh buradan başka re-
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sim almak bir keseden alıp öteki keseye na
kilden başka bir şey değildir. Zaten ispirtolu 
içkilere ve tütüne zam yapılmıştır. Bu kanun
la fiatini arttırmak meselesine gelince, bu her 
vakit İnhisar idaresine yaptırılabilir. Binaen
aleyh bunun bu şekilde zamma tâbi tutulma
sında fayda görülmedi. Sıhhî noktai nazardan 
fiatin her hangi bir şekilde yükselmesi, kul
lanılmasını tahdid eder mülâhazası varsa, zan
nederim, bunun da yeri burası değildir. Mem
nu olmadıkça bu resimler konur ve ortada da 
satılır. Bunun sıhhî zararlarını takdir eden 
eder ve propagandası başka şekilde yapılır. 
Onun bu kanunda yeri yoktur. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, ben
deniz muhterem mazbata muharriri arkadaşı
mızın ileri sürdükleri malî mülâhazaya muha
lif değilim. Zaten encümendeki münakaşamız
la bu nokta üzerinde mutabık kalmıştık. Yal
nız endişe ettiğim nokta şudur : Bu fıkrayı 
okuyan bir vatandaş, vasn kanunun telâkkisi 
hakkmda yanlış bir zehaba düşebilir. Malî mü
lâhazaları her vatandaş kolaylıkla anlıyamaz. 
İspirtolu içkileri ve tütünü nakliye resminden 
müstesna bir vaziyette görünce yanlış zehaba 
düşerek kendi kendine (vazıı kanun bunları da 
âdeta havayici zaruriyeden saymış ve nakil 
resminden istisna etmiş) der. Vatandaşların 
böyle bir zehaba kapılmamaları için bu tekli
fi arzediyorum. Zennederim, bu teklifim yük
sek tasvibinize lâyık bir şeydir. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşımızın 
ısrarında bir fayda olduğunu zannetmiyorum. 
İspirtolu içkilerle tütüne bu kanunda resimler 
zammedilmiştir. • Hatta Bütçe encümeni resim 
nisbetlerini dahi arttırmıştır. Burada ayrıca 
nakil resimlerine tâbi tutmanın bir faydası 
yoktur, zira bu, İnhisarlar idaresinin masarifi 
umumiyesini arttırmaktan başka bir şeye ya
ramaz. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim. sebeblere binaen, bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan bu 
kanun lâyihasının onuncu maddesindeki (0) fık
rasından (tütün ve ispirtolu içkiler) in çıkarıl
masını teklif ederim. 

Bursa mebusu 
Nevzad Ayaş 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen işaret etsinler ... Almayanlar ... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 1324 sayılı damga resmi ka-
nunile ek ve tadilleri mucibince mezkûr kanu-
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nun 11 nci maddesinde yazılı tarifeye göre alın
makta olan maktu damga resimleri, mezkûr ta
rifenin 38, 40, 46, 47, 49, 52, 54, 58, 61, 62, 66, 
68, 78 ve 90 ncı numaralarında yazılı evrak ile 
39 ncu numarasında münderiç ve sulh muhake
melerinde istimal edilecek oaln hususî vekâlet
nameler hariç olmak üzere yüzde elli nisbetnide 
arttırılmıştır. Ayni kanunun 33 ncü maddesin
de yazılı evrakın resmi de bu zamma tâbidir. 

Ayni kanunun üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve altıncı fasıllarında yazılı evraktan alınmakta 
olan nisbî resimlere yüzde on zammedilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Tütün ve içkilerden 2460 sa
yılı kanunla alınmakta olan müdafaa vergisine 
aşağıda yazılı mikdarlarda zam yapılmıştır : 

A) Tütün mamulâtmm (Enfiye ve tömbeki 
dahil) vergisine bir misil, 

B) Raki, kanyak ve likörlerin vergisine; 
şişe hacmi 25 santilitre ve daha aşağı olanlarda 
şişe başına altı; 25 santilitreden fazla olnalarda 
şişe basma on kuruş, 

C) Şampanya ve viskinin vergisine, şişe ba
şına elli kuruş, 

D) Şarapların vergisine, litre başına iki ku
ruş, 

E) Biranın vergisine fıçı ile satılanlarda lit
re basma sekiz ve şişe ile satılanlarda şişe başına 
dört kuruş. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1722 sayılı kanuna bağlı 
mukavelenamede münderiç standard nevinden 
inhisar kibritlerinin vasatî elli çöpü muhtevi be
her kutusundan on para ve çakmak taşlarının 
beher adedinden bir kuruş Milli müdafaa vergisi 
alınır. 

Muhteviyatı vasatî elli çöpten noksan veya 
fazla kutular satışa çıkarıldığı takdirde kutu 
başına alınacak vergi mikdarı beher elli çöp ve 
küsuru için on para olarak hesablanır. Muka
velenamede derpiş olunan diğer neviden kibrit
ler imal olunduğu takdirde bunlardan alınacak 
verginin nisbeti de yukarıki esaslar dairesinde 
tayin olunur. 

Bu vergi satış fiatma zam suretile inhisar 
işletme şirketi tarafından satış sırasında tahsil 
olunur. Bir aya aid tahsilat ertesi ayın on be
şinci günü akşamına kadar şirket merkezinin 
bulunduğu mahal malsandığma teslim olunur. 
Vaktinde teslim olunmayan tahsilat % 10 zamla 
şirketten alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 14 — 1055 numaralı teşviki sanayi 

kanunu mucibince kazanç vergisinden muaf bulu
nan sınaî müesseselerle mezkûr kanunun 17 nci 
maddesinde sayılı işçiler fevkalâde mahiyette 
olmak üzere millî müdafaa vergisine tâbi tutu
lurlar. 

Millî müdafaa vergisi mükelleflerinden 2395 
numaralı kanun ile ek ve tadilleri hükümlerine 
nazaran dahil oldukları zümrelere göre mezkûr 
kanunda yazılı nisbet ve şerait dairesinde vergi 
ve ruhsat tezkeresi harcı almır. Bu verginin tarh 
ve tahakkuk ve tahsili, kanuna riayetsizlik hal
lerinde tatbik olunacak muamele ve cezalar da 
ayni hükümlere tâbidir. İtiraz ve temyiz mua
meleleri 3692 numaralı kanun hükümleri daire
sinde cereyan eder. 

2729 numaralı kanun hükmü, millî müdafaa 
vergisi mükellefleri hakkmda da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun mucibince alınacak 
zamların tarh, tahakkuk ve tahsil muamelelerin
de, kanuna riayetsizlik halinde tatbik oluna
cak cezalarla müruru zaman ve sair hususlarda, 
zammın taallûk ettiği vergilere aid kanunların 
hükümleri tatbik olunur. 

Bu kanunla yapılan zamlar, varidat bütçe
sinde, zammm taallûk ettiği vergilere aid fasıl
lara ve sınaî müesseselerden alınacak millî 
müdafaa vergisi de kazanç vergisi faslına irad 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 6, 7, 8 nci mad
deler mucibince zamma tâbi tutulan veya ye
niden mükellefiyete alman maddelerin ticare
tiyle meşgul olan idhalatçılarla bunları idhalât-
çılardan veya memleket içindeki ticarî ve sınaî 
müeseselerden mubayaa ederek satan toptancı
lar ve bu maddeleri memleket içinde imal eden 
sınaî müesseseler, kanunu neşri tarihinde 
ticarethane, mağaza, fabrika, imalâthane, 
ambar ve depolarında, şube veya acen-
taları veya komisyoncuları nezdinde veya sair 
yerlerde bulunan zamma veya vergiye tâbi mad
delerin cins, mikdar ve sikletini pamuk, yün 
ve kıl memsucatta ayrıca bir metre murabbamın 
sıkletini ve bulundukları yerleri gösterir bir be
yannameyi aşağıdaki fıkrada yazılı ilânın yapıl
dığının ertesi gününden itibaren kırk sekiz 
saat içinde bağlı oldukları varidat dairesine ver
meğe mecburdurlar. 

Kanunun neşri tarihinde yüz kilodan fazla 
kahve, çay ve on tenekeden fazla benzin mev-
cudları bulunan perakendeciler dahi yukariki 
fıkrada yazdı şekilde mevcudlarmı bildirir bir 
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beyanname vermek mecburiyetindedirler. 

Maliye daireleri, bu kanunun neşrini mütea-
kib yukariki fıkralarda yazılı beyannamelerin 

| verilmesini mahallerindeki yevmî gazetelerle ve 
i yevmî gazete çıkmayan yerlerde sair mutad 
| vasıtalarla ilân ederler. 
j Mubayaa ettiği eşyayı umumiyet üzere, doğ-
: rudan doğruya müstehliklere satmayıb mütevas-
! srtlara veya sınaî müesseselere satanlar bu mad

denin tatbikmda toptancı sayılır. Bunların müs-
j tehlike de mal satması toptancı vasfını değiş-
| tirmez. 
! Altmcı, yedinci ve sekizinci maddelerde 
| münderiç eşya ve mevaddı memleket içinde imal 
| eden smaî müesseseler 2731 sayılı kanun 
! mucibince bu vergi ile mükellef bulunmasalar 

dahi yukariki fıkraya göre beyanname vermeye 
: ve bu beyannameye, gerek ibtidaî madde ha

linde, gerek mamul halde bulunan, gerekse hali 
imalde olan eşya ve mevaddm kâffesini idhale 
mecburdurlar. Bunlardan kanunun neşri tari
hinde hali imalde bulunan maddeler, beyanna-

'. melere iptidaî madde halindeki mikdar ve sik-
I lete göre dercolunur. 
i Bu madde mucibince verilecek beyanname-
\ 1er varidat dairelerince mükelleflerin defterleri 
j ve ticarî evrakile tatbik ve tedkik edilerek doğ

rudan doğruya anlaşıldıktan sonra beyanna
melerde yazılı mevad ve eşya üzerinden altmcı, 
yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı zam ve 
vergiler tarholunur. 

! Müddeti içinde beyanname vermiyen veya 
; mevcud eşyayı beyannamelerinde noksan göste-
; renler namma beyannamesi verilmiyen veya nok-
\ san gösterilen mevad ve eşyanın varidat daire-
I lerince tesbit edilecek mikdarları üzerinden tarh 
i olunacak vergilere beş kat zam yapılır. 
I Tarholunan vergilere ve ceza zamlarına 
j karşı mükellefler 3692 sayılı kanun hükümleri 
! dairesinde itiraz ve temyiz talebinde bulunabi-
, lirler. İtiraz komisyonu kararlarına karşı idare 

namma yapılacak temyiz talebleri de ayni hü
kümler dairesinde cereyan eder. Tahakkuk 
eden vergilerle zamları, tahakkuku takib eden 
aydan itibaren üç müsavi taksitte ve üç ayda 
tahsil olunur. Zamanında ödenmeyen taksitler 
% 10 zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan 

| tahsil edilir. 
I BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka-
| bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I MUVAKKAT MADDE 2 — Hususî âmiller 

ile tütün ve müskirat bayileri bu kanunun neşri 
tarihinde 12 nci madde mucibince vergileri art
tırılmış olan mamûlâttan ellerinde mevcud olan
ların etiket fiatlerine göre cins ve nevini bir 
beyanname ile iki gün içinde ruhsat tezkeresini 
aldıkları İnhisarlar idaresine bildirmeğe ve bil
dirdikleri mamulâta bu kanunla yapılan zamları 
ödemeğe mecburdurlar. 
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Yukarıki fıkrada yazılı bayiler, beyannamele

rinde ayni zamanda 13 ncü madde mucibince 
millî müdafaa vergisine tâbi tutulan kibritlerle 
çakmak taşlarından kanunun neşri tarihinde 
ellerinde bulunanların mikdarmı da göstermeğe 
ve bu mikdar üzerinden tahakkuk eden millî 
müdafaa vergisinide ödemeğe mecburdurlar. 

Beyannameler muhteviyatının doğru olub 
olmadığı inhisarlar idarelerince kontrol edilir. 

Kibrit inhisarı işletme şirketi acentaları da, 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan kib
ritler ile çakmak taşlarının mikdarmı bir be
yanname ile kanunun neşri günü bulundukları 
mahallin inhisar idarelerine bildirmeğe mecbur
durlar. Bu beyannameler, inhisar idarelerince 
acentalarm defterleri ve ticarî evrakile tatbik 
ve tedkik olunarak doğrudan doğruya anlaşıl
dıktan sonra 13 ncü maddede yazılı mikdarlar 
üzerinden vergi hesab olunur. 

Hususî âmillerle tütün ve müskirat bayile
rinden veya kibrit inhisarı işletme şirketi acen-
talarmdan beyanname vermeyen veya mevcu
dunu beyannameye noksan geçirenler namına 
beyannamesi verilmeyen veya noksan gösterilen 
maddelerin inhisarlar idaresince tesbit oluna
cak mikdarları üzerinden hesablanacak vergi 
veya zamlar beş kat fazlasile almrr. 

Kibrit acentaları namına hesablanacak vergi 
ve zamları üç ayda ve üç müsavi taksitte tahsil 
olunur. Zamanında ödenmeyen taksitler % 
10 zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

12 nci madde mucibince yapılan zamlar pa
ket ve şişelere konulacak etiketler hazırlanın
caya kadar, inhisarlar idaresince satış bedel
lerine ilâveten istifa edilir. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
Bu maddede 9 ncu satırda « ... ile » den sonra 
şu cümle ilâve edilecektir : « ... birinci muvak
kat maddede yazılı ilânı takib eden günden iti
baren nihayet »; 33 ncü satırda « ile » den son
ra « kanunun neşri günü » ilâvesi kalkacak ye
rine; « birinci muvakkat maddede yazılı ilânı 
takib eden günden itibaren 24 saat içinde » cüm
lesi konacaktır. Musahhah şekli de takdim edi
yorum, okunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Musahhah maddeyi okutuyo
rum : 

MUVAKKAT MADDE — Hususî âmiller 
ile tütün ve müskirat bayileri bu kanunun neşri 
tarihinde 12 nci madde mucibince vergileri art
tırılmış olan mamulâttan ellerinde mevcud-olan
ların etiket fiatlerine göre cins ve nevini bir be
yanname ile birinci muvakkat maddede yazılı 
ilânı takib eden günden itibaren nihayet iki 
gün içinde ruhsat tezkeresini aldıkları inhisar
lar idaresine bildirmeğe ve bildirdikleri mamu-
lâta bu kanunla yapılan zamları ödemeğe mec
burdurlar. 

Yukariki fıkrada yazılı bayiler, beyanname
lerinde ayni zamanda 13 ncü madde mucibince 
millî müdafaa vergisine tâbi tutulan kibritlerle 
çakmak taşlarından kanunun neşri tarihinde el
lerinde bulunanların mikdarmı da göstermeğe ve 
bu mikdar üzerinden, tahakkuk eden millî müda
faa vergisini de ödemeğe mecburdurlar. 

Beyannameler muhteviyatının doğru olub 
olmadığı inhisarlar idarelerince kontrol edilir. 

Kibrit inhisarı işletme şirketi acentaları da, 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan kib
ritler ile çakmak taşlarının mikdarmı bir beyan
name ile birinci muvakkat maddede yazılı ilâ
nı takib eden günden itibaren 24 saat içinde 
bulundukları mahallin inhisar idarelerine bildir
meğe mecburdurlar. Bu beyannameler, inhisar 
idarelerince acentalarm defterleri ve ticarî ev
rakile tatbik ve tedkik olunarak doğruluğu an
laşıldıktan sonra 13 ncü maddede yazılı mikdar
lar üzerinden vergi hesab olunur. 

Hususî âmillerle tütün ve müskirat bayilerin
den veya kibrit inhisarı işletme şirketi acentala-
rmdan beyanname vermeyen veya mevcudunu 
beyannameye noksan geçirenler namına beyan
namesi verilmeyen veya noksan gösterilen mad
delerin inhisarlar idaresince tesbit olunacak mik
tarları üzerinden hesablanacak vergi veya zam
lar beş kat fazlasile alınır. 

Kibrit acentaları namına hesablanacak ver
gi ve zamları üç ayda ve üç müsavi taksitte tah
sil olunur. Zamanında ödenmeyen taksitler 
% 10 zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

12 nci madde mucibince yapılan zamlar pa
ket ve şişelere konulacak etiketler hazırlanınca
ya kadar, inhisarlar idaresince satış bedellerine 
ilâveten istifa edilir. 

BAŞKAN'— Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 2395 sayılı ka
nunun sekizinci maddesinin birinci fıkrasmda 
yazılı müteahhidlerin bu kanunun neşri tari
hinden evvel akdedilmiş olan taahhüdlerinden 
dolayı bu kanunun meriyetinden sonra yapı
lacak tediyeler ikinci maddede yazılı zamma 
tâbi değildir. 

Tekemmülü mafevk merciin tasdikma bağlı 
olan akidlerde, ihale muamelesi, kanunun neş
rinden evvel tamamlanmış olduğu takdirde de 
bu yolda muamele yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1940 malî yılı 
için bu kanunun ikinci maddesinin A. ve B. 
fıkralarında yazılı zamlarla 14 ncü maddesin
de yazılı sınaî müesseselerin Millî Müdafaa 
vergisine 1939 takvim veya ticarî yılı kazanç
ları esas tutulur. Bu kanunun neşri tarihine 
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kadar 1940 malî yılı kazanç vergileri tarh ve 
tebliğ edilmiş olan mükelleflere mezkûr malî 
yıl için tarhedilecek zamlar ayrıca tebligata, 
itiraz ve temyize tâbi değildir. 

Teşviki sanayi muafiyetinin nihayet bul
duğu tarihten sonraki kazanç ve istihkaklar
dan 14 ncü maddede yazılı Millî Müdafaa ver
gisi alınmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel tahakkuk et
miş olub da mezkûr tarihten sonra tediye edi
len istihkaklardan üçüncü maddede yazılı zam 
alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 16 — Bu kanunun ikinci maddesi
nin (A) fıkrası mucibince 2395 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı mü
kelleflere yapılan zam ile, dördüncü, beşinci, 
altıncı, yedinci, sekizinci, on ikinci ve on üçün
cü maddelerinde yazılı zam ve mükellefiyet
ler kanunun neşri tarihinden ve diğer hü
kümleri 1 haziran 1940 tarihinden muteberdir. 
Şu kadar ki 1940 malî yılına şamil olan zam 
ve mükellefiyetlerin tarh ve tahakkuk mua
meleleri kanunun neşrinden itibaren icra olu
nur. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar 
hatırı âlinizdedirki bundan 3 sene evvel 1937 de 
hava kuvvetlerine yardım diye bir kanun çı
karmıştık. Bu kanunda ister Devlet olsun ister 
şahıs olsun, ister şahsiyeti hükmiyeyi haiz mü
esseseler olsun, hususî muhasebeler olsun, ma
aşlı olsun, herhangi bir müessesede müstahdem 
olanlar, eytam, eramil ve mütekaid herkes mem
leketin müdafaası için büyük bir ıstırap içinde 
bulunduğumuz derdi gidermek için konulan bu 
vergiyi vermiştir. Herkes eline geçen paranın 
% 2 sini versin dedik. Mükellefler seve seve va
tanın yüksek müdafaasına teallûk eden bu şeyi 
verdiler. Fakat o vakit bir zühul olarak serbest 
meslek erbabı, tüccarlar ve munzam varidat 
teğmin edenler bundan müstesna bırakılmıştır. 
Onlar bu vergiye iştirak ettirilmemişlerdir. Hat
ta bundan onların memleketle, memleket müda
faası ile alâkaları yoktur gibi bir mâna da çıka
bilir. Binaenaleyh bunu kendileri için bir haka
ret telâkki etseler yeri vardır. Fakat unutul
dukları için memnun olduklarına şüphe yok. 
(Gülüşmeler) Şimdi arkadaşlar; biz bu yergiyi 
iki misline iblâğ ediyoruz. Yüzde iki iken yüzde 
dört alınacak. Fakat diğer tarafta yüz bin lira 
kazanan yurddaş on para vermiyecek. Arkadaş
lar; bu gün memleketleri en çok korkutan top 

ve tüfek değildir. Bu günün en büyük, en kud
retli silâhı, kuvvei maneviyeyi kıran, memleketi 
içinden yıkan tayyaredir. Bu gün memleketin 
ne kadar muztarib olduğunu ve ne kadar çok 
fedakârlık yapmak mecburiyetinde olduğunu 
hepimiz takdir ederiz. Ona şüphe yok, her va
tandaş da bunu takdir eder. Çünkü bu felâket 
yalnız cepheye değil memlekette yaşıyan her 
yurddaşın kafasına gelir. Binaenaleyh bunları 
bu müdafaa nimetinden mahrum etmek doğru 
değildir. Bendeniz bunun için bir takrir takdim 
ediyorum ve bir maddei kanuniye de hazırladım. 

MEMED ALDEMÎR (izmir) — Yüzde elli 
kazanca zammettik, kâfi değil mi? 

RUŞENÎ BARKIN (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, kazanç zammı başkadır. Bu tayyare 
vergisi tek başına, müstakil bir mükellefiyettir. 
Memleketin bütçesinin açığını tamamlamak, ge
len sene vaki olacak bütçe eksiğini gidermek 
için herkes kendi takatına göre bu vergiyi ve
riyor. Fakat hava vergisi tek başına, müstakil 
bir vergidir. Bunun için şöyle bir madde teklif 
ediyorum: 

«2395 sayılı kanunun 6 nı ve 7 nci madde
lerinde yazılı mükelleflerle 47 nci maddesi mu
cibince beyanname vermeği tercih eden mükellef
ler ve işgal ettikleri mahallerin gayri fafi irad-
ları üzerinden kazanç vergisine tâbi mükellef
ler kazanç vergilerinin yüzde onu nisbetinde 
hava kuvvetlerine yardım vergisine tâbidir. 

Bu verginin tarh, tahakkuk ve tahsil mua
meleleri 2395 sayılı kanun ile ek ve tadilleri 
mucibince icra olunur.» 

Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 
Arkadaşlar hava vergisi meselesini çok iyi ha
tırlarsınız, hava yardım işinde çok şeyler yapıl-
miştir. 

ALÎ ZIRH (Rize) — Bu ayrı bir şeydir, ted-
kike ihtiyaç vardır. 

İSMET EKER (Çorum) — Üçüncü madde 
kabul edildi. 

BAŞKAN — Başka mutalea var mı? Takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı aşağı

daki maddenin kanuna ilâvesini teklif ederim. 
Samsun 

Ruşeni Barkm 
«2395 sayılı kanunun 6 nci ve 7 nci madde

lerinde yazılı mükelleflerle 47 nci maddesi mu
cibince beyanname vermeği tercih eden mükel
leflere ve işgal ettikleri mahallerin gayri safi 
iradları üzerinden kazanç vergisine tâbi mükel
lefler kazanç vergilerinin yüzde onu nisbetinde 
hava kuvvetlerine yardım vergisine tâbidir. 

Bu verginin tarh, tahakkuk ve tahsil mua
meleleri 2395 sayılı kanun ile ek ve tadilleri mu
cibince icra olunur.» 
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BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmadı. 
Okunan 16 ncı maddeyi reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 17 — Bu kanunda yazılı zam ve 
mükellefiyetler 3780 numaralı kanunun tatbikı-
na lüzum kalmadığının Hükümetçe ilân edildi
ği malî yılın hitamında meriyetten kalkar. Şu 
kadar ki, bu kanunun meri bulunduğu zamana 
aid kazanç istihlâk, muamele, satış ve nakliya
tın vergileri bu tarihten sonra tarh ve tahsil 
olunsa dahi bu kanunda yazılı zam ve mükelle
fiyetlere tâbidir. 

BAŞKAN — Mutalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Arkadaşların reylerini bizzat istimal buyur
malarını rica ediyorum, hademeleri tavsit etme
sinler. 

Ruznamenin 4, 5, 6, 7, 8 nci numaralarındaki 
lâyihaların taallûk ettiği vekiller yoktur. Ruz
namenin 9 ncu maddesine geçiyoruz. 

5 — 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/393) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mu
talea var mı?. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1702 ve 1880 sayılı kanunların 
tadiline dair olan 2517 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde sözü geçen ve 3043, 3413 sayılı ka
nunlarla tadil edilen cedvelin yerine bağlı ced-
vel konulmuştur. 

BAŞKAN — Cedvelin okunmasına lüzum 
görülüyor mu?. (Hayır sesleri.) 

Maddeyi cedvelle beraber reyinize araedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Vergi kanunu için reylerini istimal etmiyen 

zevat var mı?. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Hariciye vekili namına burada bir zat bulu

nuyor mu?. (Yok sesleri). O halde diğer lâyiha
ların müzakeresi gelecek celseye kaldı. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve re

simlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükel-
leflefiyet mevzuuna alınmasına dair kanuna ka
bul etmek suretile (286) zat rey vermiştir. Bina
enaleyh, kanun bu mikdar reyle kabul edil
miştir; 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

[1] 127 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. Kapanma saati : 17,05 
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Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükel

lefiyet mevzuuna alınmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Aza adedi : 429 
B#y« iştirak tdeaUr : 286 

Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 13 Q 

Münhaller : 4 

/ Kabul edenler ] 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Neomi Dilmen 
Memed Sanh 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 

i Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tok'ad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad ağralı " > 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırait 
iskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirlıan 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziyaı Zarbım 
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Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
RaShmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad üzoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Krzıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haoer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

t : 52 İf-5 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşdd özsoy 
Saılih Turgay 

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptaigel 
Mahmud Nedim Zabcı 

1940 Ö : İ 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Miihri Pektas 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uıel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atahç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 
Ref et Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

- 1 6 1 — 
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Van I Celâl Arat j Veled Izbudak I Mustafa Bozma 

Hakkı Ungan Ekrem Pekcl Ziya Arkant Rifat Vardar 
Yozgad Salim Korkmaz Zonguldak Yusuf Ziya özençj 

Almıed Sungur | Sırrı Içöz | ibrahim Etem Bozkurt | 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Ağrı 

İhsan Tav 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Ankara 

Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Oezin i Ercin 
Rasih Kapları 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
(Tl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemali Suda 
(M.) 
Dr. Zihni Ülgen 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Gl. Na'ci Tınaz 
Muhittin Baiha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Rusuhi Bulayırlı 
Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Asım Us (M.) 
Atıf T üzün 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbas 

Elâzığ 
Fazıl Almıed Aykaç 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
Saffet Arıkan (V.) 
Salih Başot.aç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydenıir 
Nafiz Dundu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık (M.) 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Perid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

istanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cinıcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhorı 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Sadettin Serim 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürp1-
nar (Hasta) 

Malatya 
Osman Taner 

Vasıf Çınay 
Manisa 

Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 
Rıza- Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
ismail Safa özler (M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 
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Hıüki Aydm (M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim lucedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hikmet Işık 

Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdı Ülkümen 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Tunceli 
Sami Erk man 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Şinasi Devrin 

»-»-« 
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S. Sayısı: 127 
3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/393) 

T. G. ' . ' ~~ 
Başvekâlet 25 - IV - 1930 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1843 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi hakkında Maliye vkilliğinc hazırlanan cc İcra 
Vekilleri Heyetince 17 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Mclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi hakkında hazırlanan kanun lâyihasının mu-
eib sebebleri 

3413 sayılı kanunun neşrinden sonra her yıl yükselen talebe artımı karşısında okulların sayısı 
ve sınıfların mevcudu çoğalmıştır. 

1937 - 1938 ders yılında sınıf sayısı 1801 iken bu gün 2327 ye ve talebe mikdarı da 91 072 den 
119 145 e çıkmıştır. Okulların gelecek yıllarda da ayni genişlemeyi gösterecekleri gözönüne alın
dığı takdirde müdür ve müdür muavini adedlerinin arttırılması gerekmektedir. Okulların bu in
kişafına göre müdür kadrosunun 210 a basmuavin ve muavin kadrosunun da 494 e çıkarılmasına 
katği zaruret vardır. 

Kanun lâyihası bu sebebleıie teklif edilmektedir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 3 - V - 1940 

Esas No. 1/393 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştiril- olundu. 
mesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Lâyiha Liselerle Muallim okullarının ve Orta 
Başvekâletin 25 nisan 1940 tarihli ve 6/1843 mekteblerin müdürlerile Basmuavin ve muavin-
sayılı tezkeresile gönderilerek encümenimize ha- 1 erine aid ücret kadrosunda yapılan değişiklikle-
vale bııyurulan kanun lâyihası Maarif vekili ri ve ilâveleri ihtiva etmektedir. 
Hasan Âli Yücel ile Orta tedrisat umum müclü- 3413 sayılı kanunun neşri tarihi olan 1937 -
rü hazır oldukları halde tedkik ve müzakere 1938 ders yılmdanberi sınıf sayısile talebe mik-
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darında mühim farklar hasıl olması bu artına 
farkının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği
nin muhakkak bulunması layihanın tanzimine 
sebeb olmuştur. 

Hükümetin mucib sebebler layihasında beyan 
ve müzakere esasında Maarif vekili tararfmdan 
izah edilen zaruretler encümenimizce de varid 
görülerek lâyiha ve merbutu olan eedvellerin 
aynen kabulüne ittifakla karar verildi. Havale 
mucibince Bütçe encümenine tevdi büyurulmak 

üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maarif I On. 
Manisa 

R. Nafiz 

Kât ib 
İzmir 

8. Yunus 

Hakkâri 
/. ('. Ayin 

Kd 

u.rd 

Reisi 

yi'"'1 1. 

Ankara 
/>. HdjjhlIH 

İzmir 
Nuzmi İlker 

M 
.Islı 

. M 
mbul 

.\lâ<<l(lin (lövsa 

Antalya 
T. Örs 

Tokad 
//. .{ı/tunu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 71 
Esas No. 1/393 

13, V - 1910 

Yüksek Reisliğe 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştiril
mesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 25 - V - 1940 tarih ve 6/1843 sayılı 
tezkeresi]e Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Maarif encümeni mazbatasile birlikte Encü
menimize tevdi buyurulmakla Maarif vekâleti 
orta tedrisat umum müdürü hazır olduğu halde 
tedkik ve müzakere olundu. 

Orta tedrisatta tahsilde bulunan talebe sayı
sının her sene artması sebebile geçen ders yılında 
sınıf sayısı 1081 iken halen bu mikdarm 2327 ye 
çıkması ve bu tezayüdün gelecek ders yılında da 
görüleceği muhakkak olduğundan idare ve inzi
batı teğminde güçlükler çıkmasına mahal verme
mek üzere mekteblerde müdür, başmuavin ve mu
avin kadrolarının tezyidi zaruretile lâyihanın tan
zim edildiği mucib sebebler lâyihasile Encümen
de verilen şifahî izahtan anlaşılmış ve bu mülâ-
hazayi yerinde gören Encümen, ayrı tahsisat kon
masına lüzum kalmaksızın tasarruf yapılarak 
maksadın teğmin edildiğini de anlamakla Maarif 

encümeninin kararma iştirak ederek lâyihanın 
olduğu gibi kabulüne ittifakla karar vermiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunnıak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

R. Ünlü 
Kayseri 
8. Serim 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Sivas 
Remzi Çiner 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkun 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 

8. H. ÜryühlM 
Konya 

R. Türel 
Muğla 

H. Kitabet 
Trabzon 

8ırrı Day 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Diyarbakır 
Rüştü Beki t 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3413 sayılı kanuna bağh cedvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1702 ve 1880 sayılı kanunların 
tadiline dair olan 2517 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde sözü geçen ve 3043, 3413 sayılı ka
nunlarla tadil edilen cedvelin yerine bağlı ced-
vel konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

16 - IV - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ur. R. Saydam F. Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy E. Çakır 

S. 1. M. V. . G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 
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Hükümetin teklifi 

Lise, muallim ve orta melüebler müdür 
ücret kadrosu 

Adedi Ücreti Tutarı 

3 
2 
18 
12 
20 
10 
20 
60 
65 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

450 
250 
1800 
1080 
1600 
700 
1200 
3000 
2600 

210 12680 

Hasmua.vin ve m/mum kadrosu 

1 
2 
10 
50 
40 
50 
141 
200 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

80 
140 
600 
2500 
1600 
1750 
4230 
5000 

4î)4 28580 

Bütçe encümeninin değislirişine bağlı 
CEDVEL 

Lise, muallim ve orta meklebler müdürleri 

Aded Ücret 

3 
2 

18 
12 
20 
10 
20 
60 
65 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

Başmuavin ve muavinler 

1 
2 

10 
50 
40 
50 

141 
200 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
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S, Sayısı: 128 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanuna bağlı (I) numaralı cedvelin Maarif vekâ
letine aid kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/378) 

25 - IV - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cedvelin Maarif teşkilâtına aid kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 17 - IV - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Mucib sebebler 

1 •—• Vekilliğimize bağlı lise ve öğretmeli okulla-rile orta okulların talebe sayısı her yıl 12 - 18 bin 
arasında artmaktadır. 3051 sayılı kanunun neşri olan 1935 - 1936 ders yılında bu okullarda 1301 
sınıf ve şubeye devam eden 60,465 talebeye mukabil bu ders yılı 2327 sınıf ve şubede 119,145 talebe 
okutulmaktadır. Bu hesaba göre önümüzdeki beş yıl içinde talebe sayısının bu günkü mevcuda naza
ran 75 000 kadar çoğalacağı tabiidir. Her yıl mevcudu 15 000 kadar artan talebe için vasati bir he 
sabi a her yıl yeniden 300 dershanenin açılmasına ihtiyaç hâsıl olacağından önümüzdeki beş yıl içinde 
dershane sayısının da 1 500 kadar arttırılması ve bundan başka irfan ihtiyacının memleketin her 
tarafında şiddetle hissedilmesinden dolayı kazalarımızda yeni orta okullar açılması lâzım gelecektir. 
Bunun tabiî bir neticesi olarak bir taraftan okullarımızın idare ve talim unsurları kadrolarının bu 
talebe, dershane ve okul tezayüdü ile mütenasibeıı genişletilmesi, diğer taraftan okullarımızda halen 
istihdam edilmekte olan yardımcı öğretmenler yerine asil öğretmenler tayini suretile okul kadrola
rının takviyesi, bu suretle kadrosu genişleyecek olan idare ve talim unsurlarının 1702 numaralı ka
nun hükümleri dahilinde terfi işlerinin gereği gibi yürütülmesi zaruretleri karşısında halen tatbik 
edilmekte azamî olan kadro önümüzdeki yıllardan itibaren ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 

2 —- Okullarda talebe sayısının her yıl gittikçe artması ve ders vasıta!arile okul kütüphanelerinin 
bu inkişafla ınütenasib olarak zenginleştirilmesi okul memurları kadrosunun da genişletilmesine 
ihtiyaç, göstermektedir. ** 

Bundan başka memur kadrolarının takviyesi müdürlerle müdür muavinlerinin malî ve kırtasî 
işlerini azaltmak terbiye, tedris ve inzibat hususlarile daha yakından alâkadar olmalarına meydan 
bırakmak bakımından da lüzumludur. 

Bu sebeblerden dolayı okul kadrolarının tevsii zarurî görüldüğünden bağlı projesi hazırlanarak 
takdim olunmuştur. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1842 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni' i 3 - IV - 1910 
Esas No. 1/378 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair olan 3656 numaralı kanuna bağlı 
(1) numaralı cedvelin Maarif teşkilâtına aid kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Maliye 
vekâletince hazırlanıb Başvekâletin 25 nisan 1940 
tarihli ve 6/1842 numaralı tezkeresile gönderilen 
ve Encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası Maarif vekili Hasan Âli Yücel ile Orta ted
risat umum müdürünün huzurlarile tedkik ve 
müzakere olundu. 

Lâyiha Maarif vekilliğine bağlı liseler, öğretmen 
okulları ve orta okullar muallim, müdür ve müdür 
muavinlerile memurları ve Maarif müdürleri sa
yısını derece ve maaşlarını ihtiva eden cedvellerde 
bu gün hâsıl olan ihtiyaçlara uygun tadiller ve 
'ilâveler yapmak maksadile hazırlanmıştır. Hükü
metin mucib sebcbler lâyihasında da rakamlara 
istinad edilerek izah edildiği gibi 3051 sayılı ka
nunun neşredildiği 1935 - 1936 ders yılından beri 
gerek mekteb adedi, gerek dershane ve talebe 

3656 sayılı teadül kanununa bağlı (1) numa
ralı cedvelin Maarif vekâletine aid kısmmda de
ğişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 25 - IV-1940 tarih ve 
6/1842 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise arzedi-
len kanun lâyihası Maarif encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi buyurulmakla 
Orta tedrisat umum müdürü hazır olduğu tedkik 
ve müzakere olundu. 

Liselerle, orta ve öğretmen okullarında tale
be adedinin artması sebebile muallim ve memur 

mikdarı bir misline yakın bir nisbette artmıştır 
ve her yıl bu artma nisbeti senede üç yüz kadar 
dershane ilâvesine ülzum gösterecek şekilde de
vam etmektedir. Bu sebeblerden dolayı lâyiha
nın kadrolar muhteviyatını arttırmaya matuf 
olan teklifi zarurî görüldüğü gibi maaş nisbetle-
rinde tesadüf edilen değişikliğin de yeni barem 
kanununun tatbikmdan ileri gelmekte olduğu an
laşılmıştır. 

Teklif edilen kanun lâyihasile ona bağlı ced-
vellerin aynen kabulüne ittifakla karar verildi. 
Havale mucibince Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olundu. 
Maarif E. Reisi M. M. Kâtib 

Manisa îstanbul îzmir 
R. Nafiz Edgüer t. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 

Ankara Antalya Hakkâri 
B. Baykan T. örs t. 77. Aykurd 

îzmir Tokad 
Nazmı îlker Tf. A. Aytuna 

kadrolarının da bu tezayüdle mütenasib olarak 
genişletilmesi zarurî olduğu gibi ayni sebebler 
altında ders vasıtalarile kütübhanelerinin de 
tahsil yolundaki inkişafa göre çoğaltılmasından 
okul kadrolarında memurlar adedinin artmasına 
lüzum hâsıl olduğu verilen izahattan ve esbabı 
mucibe lâyihasının mütaleasmdan anlaşılmıştır. 

Lâyihaya bağlı cedvelde öğretmenler sayısı 
tezyid edilmekle beraber 3656 sayılı maaşların 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun hükmü de 
yerine getirilerek yüksek mekteb mezunu Öğret-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni . 13 - V - 1910 
Mazbata No. 76 
Esas No. 1/378 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 128 ) 
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menlerden evvelce yirmi beş lira aylıkla tayin 
edilmiş olub da halen müstahdem bulunanların 
maaşları da otuz liraya çıkarıldığı görülmüş 
ve bu muameleler yüksek derecelerde yapılan 
tasarruflarla teğmin edildiğinden' bütçe üze
rinde zorluk ve imkânsızlık çıkmasına da ma
hal bırakmamıştır. 

Bu kadroların tahsisatın müsaadesi nisbetin-
de 1939 malî yılı zarfında da tatbikinin vekâlet
çe derpiş edildiği alman izahlardan anlaşılmakla 
1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı (L) işaretli 
cedvelin bu kanunun değiştirilmesine lüzum hâ
sıl olmuş ve lâyihaya bağlı kadrodan 1939 ma
lî yılı sonuna kadar hangilerinin mevkuf tutula
cağı (2) numaralı ayrı bir cedvelde tesbit edil
miş olduğundan 1939 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (L) işaretli cedvelin Ma
arif vekâletinin orta tedrisat kısmı yerine bu 
cedvelin bağlanmasını teğmin için ikinci madde 
yeniden yazılmıştır. Yine ayni maksadla lâyiha
nın üçüncü maddesi dahi kanunun neşri tarihin

den muteber olacağı şeklinde değiştirilmiştir, 
Encümence kabul edilen lâyiha Umumî He

yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 

B. Denker 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

' Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

îsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
•Suad H. Ürgüblü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Sivas 

R. V. . 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bola 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

îsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 
8. Serim 
Malatya 
M. öker 

Renizi Çiner D. 

M>M, .., 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Seyhan 
Arıkoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cedvelin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3656 sayılı kanunun 2 nci mad
desine bağlı bir numaralı cedvelin Maarif teşki
lâtına aid kısmındaki Maarif müdürleri, müdür 
muavinleri, lise, orta ve öğretmen okulları Öğ-
retmenlerile öğretmen muavinleri ve memurları
na aid kadro ilişik bir numaralı cedvelde göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. ' 

MADDE 2 — Bu kanuna bağlı (2) sayılı ced
velde derece, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı (L) cedvelinin Maarif vekilliği kıs
mına ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 ^ Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

16 - IV -1940 
Bş. V. 

Dr. K. Saydam 
Da. V. 

Yayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. İ. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
8. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. İ. V. 
Ii. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

İk. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erknıcn 

UÜTÇK ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cedvelin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Bu kanuna bağlı (1) sayılı ced-
velden 1939 malî yılı sonuna kadar mevkuf tutu
lacaklar bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilmiş 
olub bu cedvel 1939 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı (L) işaretli cedvelin Maarif 
vekilliği ( Liseler, öğretmen okulları ve orta 
okullar ) kısmı yerine konulmuştur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 
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Hükümetin teklifi 

Maarif müdürleri, müdür muavinleri, lise, orta 
ve muallim mektebleri muallimleri ile muallim 

muavinleri ve memurları kadrosu 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
12 
13 

Ödevin adı 
Yeni 
sayısı Aylığı 

Muallim, maarif müdürleri 
» » » 
» » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve stajiyer 
» 

8 Dahiliye şefi 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
8 Memur 
9 » [2.] 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 

'[i] 
[i] 

3 
5 
10 
82 

200 
300 
350 
420 

[1] 500 
800 

2800 
800 
200 

6470 
5 
5 
10 
15 
15 
5 
5 
15 
15 

200 
350 
110 

750 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
00 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Maarif ynüdürleri ve öğretmenler ile memurlara 
aid «L» cedveli 

D. 

2 
o O 

4 
5 
6 

,7 
8 
9 

10 
11 
13 

Cedvel - 2 

Memuriyeti 

1 öğretmen 

8 Dahiliye şefi 
.9 » » 

10 » » 
12 » » 

8 idare işyarı 
9 » » 
10 » » 
12 » » 
14 » » 
17 » » 

Beheri Adedi 

150 
125 
.100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
20 

10 
60 
155 
256 
110 
154 
223 
436 
1500 
54 

2966 

50 
40 
35 
25 

50 
40 
35 
25 
20 
15 

5 
5 
10 
15 

35 
5 
5 
15 
160 
168 
28 

416 

tur. 
[1] 2 tane 60 hk, 2 tane 50 lik ve 4 tane 40 hk kadro maarif müdür muavinlerine mahsus-

[2] Kâtib, ambar depo mubayaa ve kütüphane memurları ve ders aletleri muhafızları. 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cedveller 

[1] NUMARALI OEDVEL [2] NUMARARLI CEDVEL 

Maarif müdürleri, müdür muaımderi, lise, orta Maarif müdür)'eri ve öğretmenler ile memurlara. 
ve muallim mektebleri muallimleri ile muallim aid (L) cedveli 

muavinleri ve memurları kadrosu 

). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
8 
9 

10 
11 
12 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin 

Muallim, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muallim 
» 
» 
» 

Dahiliye 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Maarif 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nevi 

müdürleri 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 

ve stajiyer 
» 
» 

şefi 
» 
» 
» 
» 

[2] 

» 
» 

[i] 
[1] 
m 

Sayısı 

3 
5 

10 
82 

200 
300 
350 
420 
500 
800 

2800 
800 
200 

5 
5 

10 
15 
15 

5 
5 

15 
15 

200 
350 
110 

Maaş 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

I). 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
8 
9 

10 
12 

8 
9 

10 
12 
14 
17 

(v, 

Meni 

•ret. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dahil 

İd 

» 
» 
» 

are 
» 
» 
» 
» 
» 

met 

ye 

ur.iyet.in nevi 

1 

şefi 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayısı 

3 
5 

10 
60 

155 
256 
110 
154 
223 
436 

1500 
54 
r> 
5 

10 
15 
5 
5 

15 
160 
168 
28 

M aaş 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
50 
40 
35 
25 
50 
40 
35 
25 
20 
15 

l-'^Sİ 

[1] İki tane altmışlık, iki tane ellilik ve dört tane kırklık kadro Maarif müdür muavinlerine 
mahsustur. 

[2] Kâtih, ambar, depo, mubayaa ve kütüphane memurları ve ders aletleri muhafızları. 

» tm * 
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S.Sayısı: |29 
Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek mallar ve 
halen gümrüklerimizde bulunan Alman mallarının kâffesi-
nin memleketimize idhal olunması hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/317) 

T. C. 
Başvekâlet •' ' " 1 - [II - 1940 

Kar torlar müdürlüğü' * 
Sayı: 6"/te* '*'•«•"'' ^ ' ' _ '* 

Büyük Miilet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Almanyaya ceman 5 050, $00 liraya "kadar", tütün , kuru üzüm, incir, fındık, pamuk tohumu, z.eyr;: 

tinyağı, küşbr>, susam, hurda incij;_vy fıstık ihracı ve gümrüklerimize gelmiş olan Alman mallarının 
idhalini teğminen Alman sefareti, ile'teati ,-cdilen notaların tasdiki hakkında Hariciye vokilljğuıce ^ 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4-7--jU - 1940 tarihinde Yüksek Mclise arzı karaHaşttralan, ka, , 
ıran lâyihası ile esbabı mucibe, Jiste ve notalar ilişik olarak sunulmuştur. - .r t 

Bahsi geçen notaların İcra Vekilleri Heyetinin sureti ilişik 17 - II - 1940 tarih ve 2/1286!) sayılı 
kararnamesi ile muvakkaten tasdik olduğu arzolunur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

İcra Vekilleri Heyetinin 2/12863 sayılı 17- II - 1940 tarihli kararnamesi «üretil - ?<?><,':': 
Almanyaya ceman 5 050 000 liraya kadar tütün, kuru üzüm, incir, fındık, panıukvtohUnru,/%ey-

tinyağı, küspe, susam, hurda incir-ve fıstık ihracı' ve'•' gümrüklerimizde bulunan Alman mallarının 
idhalini teğminen Alınan sefareti!e-teati olunub Hariciye vekilliğinin 9 - II -1940 tarih ve 57664/55 
sayılı tezkercsile tevdi olunan ilişik notalar İcra Vekilleri Heyetince 17..- II - 194Q tarihinde,okuna^-, 
rak tasdik olunmuştur.... . - • - . • ; , . ' . 

-;-...,.. ÛMucib sebebler lâyihası .,. ...,,.v,.,,, • . ,-* 

Ankara Alman kefareti ile vaki temaslar neticesinde ceman yekûn 5 050 000 Türk lirası kıymette 0 

ve merbut listede gösterilen mikdarlarda Almanyaya tütün, kuru üzüm, ineir, fındık, p°amuk to- ; i 

humu, zeytinyağı, küsbe, susam, hurda incir ve fıstık ihraç ve halen gümrüklerimizde buluttan • 
Alman mallarının kâffesihih memleketimize idhal olunması hususunda mutabakat hâsıl olr/raş ve1 ' 
bu anlaşma mezkur sefaretle vekâletimiz arasında nota teatisi suretile tahakkuk ettirilmişti?. : • 

Mezkûr an laşmayla ' ih raca t mal lar ımızdan bir kısmına memnuniyet verici b i r mahreç teğmin-
edilmiş "olduğu gibi gümrüklerihi izde d u r a n Alman emtiasının idhaline rıza göstermiş r ; • ölnıâklâ ikti^'-
sadî faaliyetimiz için lüzumlu olan bazı maddeler elde edilmiş bu lunmaktad ı r . r ,. ^ 

Bu hususa müteda i r /o l ia ra l^merbuten t a k d i m k ı lman k â n u n lâyihasının kabul ve tasvibi,rBiiyüte • 
Mil let "Meclisinin yüksek"-;.reylerine arzorlunûr. ••;-v: ;•',;'• ; ; ;•] 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 29 - III - 194.0 

Esas No. 1/317 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Almanyaya tutarı 5 050 000 liraya kadar 
mal ihraç edilmesi ve halen gümrüklerimizde bu
lunan Alman mallarının kâffesinin memleketimi
ze idhal olunması hakkında Alman sefaretile te
ati edilen notaların tasdikına dair Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
17 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclisin tasvi
bine arzı takarrür eden kanun lâyihası encüme
nimize havale buyurulmakla Hariciye vekilinin 
huzurile tedkik ve mütalea olundu. 

Mucib sebebler lâyihası tedkikmdan ve Hü
kümet tarafından verilen izahattan anlaşıldığı 
üzere bu anlaşma ihraç mallarımızdan bir kısmı
nın satışına imkân vermekte ve iktisadî faaliyeti
miz için lüzumlu olan bir takım eşyanın memleke
timize idhalini istihdaf eylemekte ve bu itibarla 

Mecmuu 5 050 000 liraya baliğ olacak mikdar-
da Almanyaya tütün, fındık, zeytinyağı, kuru ye
mişler, pamuk tohumu ve susam ihracı ve güm
rüklerimize gelmiş olan Alman mallarının da id-
hali hakkında Hariciye vekâletimizle Almanya se
fareti arasında teati edilen notaların tasdikma 
dair Hariciye vekâletince hazırlanarak İcra Ve
killeri Heyetince 17 şubat 1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile es
babı mucibesi ve merbutları Encümenimize de ha
vale buyurulmuş olduğundan Hariciye vekâletin
den gelen alâkadar memurlar huzurile tedkik ve 
müzakere olundu : 

Toprak mahsullerimizden bir kısmının Alman
yaya muayyen mikdarda ihracı mukabilinde 
gümrüklerimizin depo ve antrepolarında bulunan 
Alman mallarının idhaü maksadile Hariciye ve-

memleketimizin menfaatine uygun görülmekte
dir. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile îktısad encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Konya istanbul 
S. Arıkan Ali Göker A. Ş. Esmer 

Antalya Diyarbakır 
Dr. Cemal Tunca Dr. t. Tali öngören 
Diyarbakır Erzurum izmir 

Zeki M. Alsan Pertev Demirhan H. Menteşe 
Kars Sivas 

Gl. Muhittin Akyüz N. Sadak 
Tekirdağ Tokad 

Yahya Kemal Beyatlı N. Poroy 

kâletimizle Almanya sefareti arasında teati edi-
lib 2294 numaralı kanunla verilen salâhiyete is
tinaden icra Vekilleri Heyetinin 17 - II-1940 ta
rih ve 2/12863 sayılı kararnamesile meriyet mev
kiine konulmuş olan notalara bağlı listede yazılı 
dokuz çeşid toprak mahsullerimizin Almanyaya 
ihracı ticarî menfaatlerimize uygun görülmüş ve 
buna mukabil gümrüklerimizde bulunan ve mem
leketimize lüzumlu olan malların idhalinde de 
fayda mülâhaza edilmiş olduğundan bu anlaşma
nın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası Eneümeni-
mizce de aynen kabul edilmekle Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 
îktısad E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Giresun Diyarbakır Afyon K. 
/ . Sabuncu N. Sünkitay 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 13 -V -1940 
Esas No. 1/317 

Karar No. 34 * 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 129 ) 



-Afyoıi-.K. • Ankara Bursa Gümüşane îçel İzmir 
•Berç Türker A. Ulus Fazlı Güleç .-... Edib S. Tör Dr. M. Berker Bendi Artman 

Denizli Erzincan Eskişehir Kars Kastamonu Tunceli 
T ahir Berkay , S. Başotaç Emin Sazak K. Artklı , M. Celâl Bay ar M. Tenel 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

o 050 000 liraya kadar Ahtianyaya ihraç edilecek 
inallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman 
mallarının kâffesinin memleketimize idhal olun

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 5 050 000 liraya kadar ve 
merbut listede gösterilen mikdarlarda Almanya-
ya tütün, kuru üzüm, incir, fındık, pamuk tohu
mu, zeytinyağı, küsbe, susam, hurda incir ve fıs
tık ihraç edilebilmesi ve halen gümrüklerimiz
de bulunan Alman mallarının kâffesinin memle
ketimize idhal olunması hakkında 30-1-1940 ve 
31-14940 tarihinde Ankârada Almanya sefareti 
ile teati olunan mektublar kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden" 
muteberdir. 

MADDE 3 — îşbu kanun ahkâmını tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. îk, V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1 M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A, Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S. Sayısı.';,129 ) 
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Hariciyi '^vekâletinden Alman sefaretine yazılan 30 - I - 1940 tarihli ve 56934/8 numaralı mketubun 

'••••••••••"•• tercümesidir. 
Bay Büyük Elci, 
Bu babda cereyan eden görüşmeler neticesi olarak ekselansınıza aşağıdaki hususları arzetmekle 

kesbi şeref eylerim: 
1 — Tafsilâtı merbut listede gösterilmiş olan muhtelif malların 5 050 000 Türk lirasını aşma

mak üzere Almanyaya ihracını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kabul eder. Binaenaleyh bu hususta 
gereken ihraç müsaadeleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ita kılınacaktır. 

2 — T. C. Gümrükleri depo ve antrepolarında halen bulunan alman menşeli malların kâf fesin in 
idhali hususunda Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Hükümetleri mutabıktırlar. 

Yukarıdaki hususun lütfen teyidini \ekselanslarınızdan rica ederim. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Bay Von Papeıı 
Alman sefiri İmza 

Ankra Ş. Saraçoğlu 

Alman sefaretinin 31 -1 -1940 tarihli A 423/40 numaralı mektubun tercümesidir. 

Bay Vekil, 
Ekselansınız dünkü tarihle muhteviyatı aşağıda yazılı bir mektubu göndermek lûtfunda bu

lundular: 
«Bu babda cereyan eden görüşmeler neticesi olarak ekselansınıza aşağıda hususları arzetmekle 

kesbi şeref eylerim: 
1 — Tafsilâtı merbut listede gösterilmiş olan muhtelif malların 5 050 000 Türk lirasını aşmamak 

üzere Almanyaya ihracını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kabul eder. Binaenaleyh bu hususta ge
reken ihraç müsaadeleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ita kılınacaktır. 

2 — T. C. Gümrükleri depo ve antrepolarında halen bulunan malların kâffesinin idhali hususun
da Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümetleri mutabıktırlar. 

Yukarıdaki hususun lütfen teyidini ekselanslarınızdan rica ederim.» 
Hükümetim namına bir taahüd addettiğim bu mektubu aldığımı bildirmekle kesbi şeref eyle

rim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 

Bay Şükrü Saraçoğlu (tniza) 
Hariciye vekili Franz Von Papcn 

Şehir 

Tütün 
Kuru üzüm 
İncir 
Fındık 
Pamuk tohumu 
Zeytin yağı 

Liste 

Türk lirası 

2 600 000 
400 000 
100 000 

1 000 000 
100 000 
300 000 

Küsbe 
Susam 
Fıstık 

Yekûn 

Türk lirası 

100 
300 
50 

000 
000 
000 

5 050 000 

» © « 
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S. Sayısı: 135 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisar
lar, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/338) 

T. G. "^ ' 
Başvekâlet 20 - III - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1213 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili hakkında kanun lâyihasile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına* dair Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 19 - I I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibelerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Avrupa harbinin ihdas ettiği buhran, bir taraftan millî müdafaa masraflarını arttırmak diğer 
taraftan da bu masrafları karşılıyan membaların verimini azaltmak gibi malî muvazeneyi sarsan iki 
menfi tesir husule getirmiş ve yalnız harb halinde bulunan milletleri değil, harb harici ve bitaraf 
memleketleri de, Devlet ihtiyacını teğmin için fevkalâde tedbirlere müracaat etmek zaruretinde bı
rakmıştır. 

Buhran devrelerinde, normal ve fevkalâde masrafları karşılamak için vergi membalarından da 
istiane edilmesi bir zarurettir. Avrupa harbi başlayalıdan beri îtalyada, Yugoslavyada, Yunanis-

tanda ve daha bazı memleketlerde kazanç, istihlâk ve hatta sermaye üzerine muhtelif vergiler vaze
dilmiş veya mevcud vergilere zam yapılmıştır. Bizde de gümrük resminin ve idhal sırasında alınan 
vergi ve resimlerin hâsılatında bu seneden itibaren görülen tenakus, 1940 bütçesini tevzin edebilmek 
için bazı vergi ve resimlere bir mikdar zam yapılmasını ve bazı mükellefiyetlerin tevsiini zarurî 
kılmıştır. 

Takdim olunan lâyihada tesbit edilen zam ve tevsiler, muhtelif vergilere nisbet edilmiş olmakla 
beraber heyeti umumiyesi, beynelmilel buhranm devamı müddetine münhasır fevkalâde bir millî mü
dafaa mükellefiyeti mahiyetini haizdir. Bu itibarla buhranm zevalini müteakib bu zam ve mükelle
fiyetlerin kaldırılması tabiî bulunmaktadır. Buhranm bittiği tarihin ise ayrı bir kanunla tesbiti ieab 
edecektir. 

Bu zam ve mükellefiyetlerden mevcud vergilerin arttırılması şeklinde olanlar, kazanç ve hava kuv
vetlerine yardım vergileri ile muamele vergisine, şeker, benzin, kahve, çay, kauçuk ve mamulâtı deri 
ve mamulâtı, pamuk ipliği pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış hazır eşya, yün ve kıl ipliği, yün 
ve kıl mensucat ve yünden ve kıldan yapılmış olan eşyadan alman istihlâk vergilerine, damga resmine, 
yolcu nakliyatmdan alman nakliyat resmine, tütün ve içkilerden alman millî müdafaa vergisine taal
lûk etmektedir. Mükellefiyetlerin tevsii şeklindeki zamlar da, ipek ipliklerile ipek mensucat ve ipek
ten mamul hazır eşya, keten, kenevir ve emsali mensucat ile bunlardan mamul hazır eşya, muşamba 
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ve mamulâtı, çini ve porselen mamulâtı. cam mamulâtı ve bazı ıtriyat maddelerinin istihlâk vergisi 
mevzuuna idhali ile kibrit üzerine millî müdafaa vergisi ve eşya nakliyatı üzerine yüzde beş resim 
vazmdan ibaret bulunmaktadır. Bundan başka, teşviki sanayi muafiyetinden müstefid olan sınaî mü
essese sahiblerile bazı işçiler de emsali mükelleflerden alınan kazanç vergisine muadil bir mikdarda. 
(fevkalâde müdafaa vergisi) namile muvakkat bir mükellefiyete tâbi tutulmaktadır. 

u 
tt u 

Kazanç ve hava kuvvetlerine yardım vergileri : 
Lâyihanın ikinci maddesinde, beyannameye tâbi kazanç vergisi mükellefi eril e kazanç vergisi kanu

nunun sekizinci maddesinin 1, 2 ve 4 ncü fıkralarında yazılı ve istisnaî usule tâbi müteahhid ve mül
tezimler, ecnebi nakil müesseseleri şube ve acenta/ları, gayrimenkul alıb veya yaptrrıb satanların ve 
kanunun 19 ncu maddesinde yazılı serbest meslek erbabının vergilerine yüzde elli, gayri safî irad 
üzerinden mükellef olanların vergilerine yüzde (25) zam olunmakta, gündelik gayri safî kazançları 
üzerinden mükellef tutulan seyyar ticaret ve sanat erbabının vergileri yüzde on nisbetinde arttırıl
maktadır. 

Safî kârlarına göre mükellef tutulan beyannamelerin ve gayri safî irad karinesinden daha müsbet 
ve muayyen esaslar üzerinden vergi vermekte olan müteahhidlerin, beynelmilel nakil müesseselerinin 
ve gayrimenkul satanların kazanç vaziyeti ve serbest meslek erbabının da teklif tarzına nazaran 
mükellefiyet nisbetleri, diğer mükelleflere göre daha fazla zamma mütehammil görüldüğünden do
layı bunların vergilerine yüzde elli zam teklif edilmiştir. Seyyar iş sahihlerinin ise kazancı mahdud 
olduğu cihetle, bunlardan yüzde on alınmakla iktifa edilmesi muvafık görülmüştür. 

Kazanç vergisine yapılan zam, serbest meslek erbabının maktu vergisi gibi verginin bütün unsur 
larma ve beyannameli mükelleflerin vergilerile mütenazır olması icabeden asgarî mükellefiyete şamil 
olmakla beraber verginin bünyesine dahil olmayan muvakkat ve fevkalâde bîr teklif mahiyetinde ol
duğu için buhran vergisi matrahına idhal edilmiyecektir. 

Mföteahhidlerin, lâyihanın kanuniyet kesbetm esinden evvelki tarihlerde giriştikleri taahhüdlere 
mukabil yapılan tediyelerin yüzde elli zamma tâbi tutulması muhik olamıyacağı için müteahhidlere 
aid zammın meriyete girdiği tarihten sonra vaki olacak bu kabîl tediyelerin zamma tâbi tutulmaması 
için lâyihaya muvakkat hükümler konulmuştur. 

Kazanç vergisi mükelleflerinden olan hizmet erbabının da. ücretleri üzerinden alınmakta olan 
yüzde iki nisbetiudeki hava kuvvetlerine yardım vergilerine bir misil zam icra edilmiştir. 

Muamele vergisi : 
Banka ve bankerlerle sigorta şirketinin muamele vergileri bir misil arttırılmıştır. 
îstihlâk vergileri: 
A) Şeker üzerinden kilo basma yedi kuruş munzam resim alınması teklif edilmektedir. 3101 sayılı 

kanun mucibince şekerin istihlâk resmi beş kuruştur. İstihsalin senede 65 bin tondan az veya çok 
olmasma göre beş kuruş resim tenzile tâbi tutulmakta veya arttırılmaktadır. Munzam resim şeklin d o 
almması teklif edilen yedi kuruş, bu tenzil ve tezyidden müteessir olmaksızın, sabit bîr resim şok 
îinde istifa olunacaktır, ayni resim, hariçten idhal edilen şekerlerden de alınacaktır. 

B) Benzin ve benzerlerinden alman resim de beş kuruş arttırılmaktadır. Benzin ve mümasille
rinden bu gün kilo basma 2,5 kuruş alındığına göre teklif edilen zamla resim mikdarı 7,5 kuruşa baliğ 
olacaktır. Bu zammın hâsılat teğmininden başka, hususî benzin istihlâkini tahdide medar olacağı um id 
edilmektedir. 

C) 2731 sayılı kanun mucibince istihlâk vergisine tâbi tutulan maddelerden kahveden alınan (30) 
kuruş resme (20) kuruş ve çaydan alınan (60) kuruş resme de keza (20) kuruş zammedilmektedir. 

Ayni kanuna göre kauçuk ve mamulâtı ile deri ve mamulâtından, pamuk ipliği, pamuk mensucat 
ve pamuktan yapılmış hazrr eşyadan, yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat ve yünden ve kıldan yapılmış 
hazır eşyadan alınmakta olan vergilerin de yüzde on arttırılması teklif olunmaktadır. 

Kahve için teklif edilen zam, çekilmiş kahvenin kilosu (160) kuruşa satılmasına nazaran fiatm 

( S. Sayısı : 135 ) 
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8/İ i ve orta kalitede çayın kilosu (400) kuruş olmasına göre çaya yapılacak zam da 20/1 derecesinde 
olduğu için bu zamların fiatlara fazla mikdarda bir tesir icra etmiyeceği ve istihlâki tahdid eylemi-
yeceği tahmin edilmektedir. 

Mensucat için teklif edilen zamlara gelince, köylü ve fakir halkın giydiği pamuklu ve yünlü men
sucat, zamdan istisna edildiği için zammın tesir sahası nisbeten mahdud kalacağı gibi yapılan zam
lar da fiata nazaran mühim bir mikdar teşkil etmemekte bulunduğundan bu zamların da istihlâke mü
essir olmıyacağı düşünülmüştür. 

Şimdiye kadar istihlâk vergisine tâbi bulunmayan ipek ve mamulâtı, bazı baharat, plastik madde
ler, kaplamahk ağaç yaprak ve şeridlerle parke ve ve kontrplâk tahtaları, keten, kendir gibi nebatî 
maddelerden yapılan bazı mamuller bir kısım muşamba mamulâtı, bazı çini ve porselen ve cam ma
mulâtı ve bazı ıtriyat da vergi mevzuuna alınmaktadır. 

Bu maddelerden alınacak vergiler, umumiyet üzere satış fiatlan içinde azamî yüzde on tutacak 
bir nisbettedir. Yalnız baharattan büber, yeni bahar ile .zencefil, karanfil ve tarçin için kilo başına elli 
kuruş zam teklif edilmekte ise de fiata yapılacak ilâve, gramla satılması mutad olan bu maddelerin 
müstehlikleri üzerinde mahsus bir tesir yapmayacaktır. 

ipek mamulâttan eleklikler, kâğıd nevilerinden süzgeç kâğıdları, camlı, zımparalı, kumlu kâğıdlar, 
mücellid kâğıdları ve kâğıd masuralar ve baharattan bir kısmı, sanayide kullanıldığı için teklif mev
zuu haricinde bırakıldığı gibi mekteb ve tedrisat levazımından olan bir çok kâğıd mamulât ta mükel
lefiyete alınmamıştır. Kezalik iktisadî ve sıhhî ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak kanaviçe ve çuval, 
yelken ve çadır bezleri, çadır imaline mahsus muşamba ve bir çok sıhhî levazım, vergi mevzuuna id-
hal edilmemiştir. 

Zamma veya yeni mükellefiyete tâbi tutulan bu maddelerin, kanunun meriyete girdiği tarihte 
mevcud bulunan stoklarının bu zam ve vergilerden azade kalması, stok sahiblerine açıktan bir men
faat teğminini intaç edeceği cihetle, zikrolunan maddeleri idhal edenlerle bunları idhalâtçılardan veya 
memleket içindeki ticarî ve sınaî müesseselerden mubayaa ederek satan toptancılar ve bu maddeleri 
memleket içinde imal eden sınaî müesseseler kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan stoklar için 
beyanname itasına mecbur tutulmuştur. 

Kanunun neşri tarihindeki stokların süratle beyanı zarurî görüldüğü için beyanname itası müdde
tinin kısa olması iltizam ve iki günlük bir müddet kabul edilmiştir. 

Stoklardan dolayı tarhedilen vergiler, bazı kaza mercilerince müstakil bir teklif mahiyetinde sa
yılarak bu vergiler, mümasili maddelerden alınan verginin tahakkuk ve tahsil şekillerine tâbi tutul
madığı cihetle stok vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsili hakkında da muvakkat maddeye hüküm 
vazı zarurî bulunmuştur. 

Damga resmi : 
Maktu damga resmine yüzde elli ve nisbî resimlere de yüzde on zammı düşünülmüştür. Ancak ar

zuhal, mahalle ve köy ihtiyar heyetleri mazbataları nüfus hüviyet cüzdanları, evlenme kâğıdları, sulh 
mahkemelerinde istimal edilecek vekâletnameler gibi halk ihtiyaçlarına taallûk eden evrakın resmi, bu 
zamdan müstesna tutulmuştur. 

Nakliyat resmi : 
Her nevi demiryolları ve Devlet veya şirket ve şahıslar uhdesinde bulunan vapurlarla seyahat eden 

yolculardan alınan nakliyat resmine uzak hatlarda birinci mevki için % 5, ikinci mevki için ;% 2,5 
üçüncü mevki için % 1 ve tramvay, tünel ve saire gibi vesaitte ve banliyö tren ve vapurlarında ise 
bütün mevkiler için % 2,5 zam yapılmaktadır. 

Bu zamların nakliye ücretlerine nisbetle baliği tesbit edilirse mühim bir mikdar ve nisbet arzet-
mediği anlaşılır. Filvaki bu gün Haydarpaşa - Ankara arasında tren ücreti, nakliye resmi ile beraber 
birinci mevkide 25, 71 ikinci mevkide 18, 61 üçüncü mevkide 11, 83 liradır. Derpiş edilen zammın 
icrasından sonra birinci mevki bedeli 26,88 ikinci mevki 19,05 üçüncü mevki 11,94 lira olacaktır. 
Keza Haydarpaşa - Pendik arasında tren ücreti, resimle birlikte birinci mevkide 21 ikinci mevkide 
15 üçüncü mevkide 11 kuruştur. Bu ücretler, mezkûr zamla birlikte birinci mevkide 22 kuruşa çıka-
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cak ikinci, üçüncü mevkilerde şimdiye kadar kuruşa iblâğ edilen küsuratın, bu defa yapılan, zamma 
tekabül etmesi dolayısile eskisi gibi kalacaktır. * •; , s 

Bazı memleketlerde olduğu gibi eşya nakliyatının da nakliye vergisine tâbi tutulması düşünül
müştür. Her nevi demiryoUarile Türkiye dahilinde ve Devlet, şirket veya şahıslara aid vapurlarla 
Türk limanları arasında yapüan yolcu nakliyatı haricindeki bilûmum nakliyat, yani hayvan, eşya ve 
sair mevad sevkiyatı, resmin mevzuuna dahil bulunmaktadır. İktisadî mülâhazalara binaen transit eş
yası ile ihracat maddeleri ve buğdayı koruma vergisine tâbi olan buğday ve çavdar unu ile ayni ma
hiyetteki buğday ve çavdar ve ekmek nakliyatı ve istihlâk resmine tâbi bulunan şeker ile şeker ima
linde kullanılan pancar ve inhisar resmile mükellef bulunan tuz, tütün müskirat ve barut ve patlayıcı 
maddeler sevkiyatı, nakliyat resminden istisna edilmiştir. 

Tütün ve içkilerden alınan müdaiaa vergisi : 
Halen 2460 sayılı kanunla tütün ve içkilerden alınan müdafaa vergileri de bir mikdar arttırılmak

tadır. Yapılan zamlar tütün ve mamulâtından alınan vergilere bir misiL rakı, kanyak ve likörlere şişe 
hacimlerine göre, şişe başına üç, dört ve altı kuruş, şaraplara litre başına iki kuruş, biraya litre başına 
sekiz kuruş ve şampanya ile viskiye de şişe başına ellişer kuruştan ibarettir. Heyeti umumiyesi itiba-
rile istihlâki tahdid edecek mahiyette olmayan zamların, bilhassa muhtelif nevilerin istihlâk mikdar
larında fiatı yüksek olanlardan aşağı fiatta olanlara doğru istihlâkin temayülüne mahal verilmeyecek 
şekilde olmasına itina edilmiştir. 

Kanunun neşri tarihinde âmil ve bayiler elinde mevcud bulunan stoklar dolayısile bunlara açıktan 
bir kazanç teğmin edilmemesi için bu stokların inhisarlar idarelerine beyanname ile bildirilmesini 
ve zamların ödenmesini mümkün küacak muvakkat hüküm konulmuştur. 

Kibrit : 
Kibritin bir kutusundan on para ve çakmak taşlarının beherinden bir kuruş müdafaa vergisi alın

ması teklif edilmektedir. Bu maddeleri satan acantalardan da, diğer istihlâk vergilerinde olduğu gibi 
kanunun neşrinde ellerinde bulunan stoklara göre hâsıl olan farkın alınması derpiş edilerek lâyihaya 
bunu teğmin edecek muvakkat hüküm konulmuştur. 

Fevkalâde müdafaa vergisi : 
Teşviki sanayi muafiyetinden dolayı, kazanç vergisi vermeyen sınaî müesseselerle teşviki sanayi 

kanununun 17 nci maddesinde zikredilen işçilerin (müdafaa vergisi) namile fevkalâde ve muvakkat 
bir mükellefiyete tâbi tutulması teklif edilmektedir.Bu mükellefiyet, 2395 numaralı kanun ile ek ve ta
dilâtına göre sınaî müesseselerle işçilerin dahil oldukları zümrelerin kazanç vergisi nisbetinde olacak 
ve fevkalâde bir vergi mahiyetinde olması hasebile bu lâyiha ile teklif edilen kazanç vergisi zammına 
tâbi tutulmayacaktır. Ancak teşviki sanayi muafiyeti 1 haziran 1942 tarihinde nihayet bulacağına 
göre, emsali mükelleflerden alınan vergi ve zamların, mezkûr tarihten sonra bunlardan da alınması 
tabiî bulunmaktadır. 

Zam ve mükellefiyetlerin meriyet tarihleri : 
Teklif edilen zam ve mükellefiyetlerden, istihlâk üzerine mevzu olanların kanunun neşrinden itiba

ren 1 haziran 1940 tarihine kadar tatbik edilmeyerek bekletilmesi, ihtikâra meydan vereceği cihetle 
bunlardan şeker, benzin, kibrit, tütün ve içkiere ve yeniden istihlâk vergisine tâbi tutulan maddelere 
taallûk eden zamların ve kezalik müteahhidlerin vergisine yapılan zammın da, kanunun neşrinden 
itibaren girişilecek teahhüdler de nazara alınacağı tabiî bulunduğundan bıı zammın kanunun neşrinden 
itibaren meriyete girmesi ve diğer mükellefiyetlerin 1 haziran 1940 dan başlatılmasr zarurî görülmüştür. 
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İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısa^L encümeni 3 - IV - 1940 
Eısas No. 1/338 

Karar No. 12 
Yüksek Reisliğe 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili hak
kında kanun lâyihasile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınma'sına dair Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - I I I -
1940 tarihinde Yükseli Meclise arzı kararlaştı! ı-
lıb Başvekâletin 20 mart 1940 tarih ve 6/1213 
sayılı tezkeresine bağlı olarak Encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibe-
leri Maliye vekâleti Varidat umum müdürü hu-
zurile tedkik ve müzakere olundu: 

Encümenimiz evvelâ «fevkalâde vaziyet dola-
yisile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve ba
zı maddelerin mükellefiyet mevzuuna dair ka
nun» lâyihasını müzakere etmiştir. 

Hükümet esbabı mueibesinde tafsilen yazılı 
olduğu veçhile Avrupa' harbinin meydana ge
tirdiği buhran bütün milletleri olduğu gibi mil
letimizi de millî müdafaa masraflarını arttırma
ğa sevketmiştir. Bu mevzuda fevka'lâde tedbir
ler alınagelmekte iken buhran sebebile muvare-
datın azalmasından gümrük resmi ve eşyanın 
idhali sırasrnda alman vergi ve resimler hasıla
tında şimdiden büyük bir noksan görüldüğü ve 
şifahen verilen izahattan bu noksanın 30 - 40 
milyon lira' raddesinde olduğu anlaşılmıştır. 

Bazı vergi ve resimlere tahammüllerine göre 
bir mikdar zam yapılmak ve bazı mükellefiyet
ler genişletilmek suretile önümüzdeki sene büt
çesini tevzin için .hazırlanmış olan kanun lâyiha
sının esas itibarile Encümeimizce kabulünde za
ruret hâsıl olmuştur. 

Ancak encümenimiz Hükümetin lâyihada tes-
bit edilen zam ve tevsilerin heyeti umumiyesi 
beynelmilel buhranın devamı müddetine münha
sır fevkalâde bir millî müdafa'a mükellefiyetini 
haiz ve bu itibarla buhranın zevalini müteakib 
bunların kaldırılması tabiî bulunduğu ve buhra
nın bittiği tarihin ayrı bir kanunla tesibiti icabe-
deceği yolundaki mütaleasma iştirak etmiyerek 
bu fevkalâde vaziyetin 3780 sayılı kanunun kabul 
edilen mâna ve mefhumundan ibaret olduğu ve 

ismi geçen son kanunun meriyetten çıkmasile bu 
kanunun da otomatik olarak meriyetten çıkması 
lâzım geleceğinde mutabık kalmış ve kanunun 
birinci maddesine bu keyfiyeti tebarüz ettirecek 
şekilde bir fıkra ilâve ederek tadilen kabul etmiş
tir. 

Hükümetin 2, 3, 4, 5 nci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Altıncı madde mevzuunu teşkil eden benzin 
ve benzerlerine yapılan zam keyfiyetinde Hükü
met sarfiyatı tahdid gayesini de güttüğünden ba
zı aza bu vaziyetin şimendifere amut veya şimen
difer olmayan yerlerde iktisadî hayatı durdura
cak bir mahiyet arzedeceğinden bu hususta Ti
caret vekilinin mütaleasını dinlemeyi istemişler
dir. 

Zammın zarurî olduğu yolunda Ticaret vekili
nin izahatından sonra madde ekseriyetle ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Yedinci maddenin (B) fıkrasından mâadası 
ittifak ile ve (B) fıkrasının kauçuk ve mamula-
tma taalluk eden hükmü ekseriyetle ve diğer hü
kümleri ittifakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinin 8 ve 9 ncu maddeleri ay-
nen kabul edilmiştir. 

Yolcu nakliyatının haricindeki nakliyatı umu-
miyeden yeniden bir vergi alınmasını istihdaf 
eden onuncu madde üzerinde cereyan eden müza
kerede yeniden vazolunan bu resmin mahsulât fi-
atlarına inikası ve bu fiatları tenkis edebileceği 
ve bazı mıntakalarda fakir halkın gıda ihtiyacını 
teşkil eden ve o mmtaka haricinden getirilen me-
vaddın fiatlannı arttıracağı ihtimalleri tebarüz 
ettiğinden buna mahal kalmamak üzere arpa, 
mısır, bulgur gibi gıda maddelerinin ve ot, yulaf 
ve saman ile canlı hayvan nakliyatının da C. is
tisna fıkrasına ilâveleri suretile madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Birinci muvakkat madde kısmı azam malını 
mutavassıtlara veya sınaî müesseselere satanların 
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stok mevzuunda tâbi olacakları ahkâmı tasammuın 
etmektedir. Malının kısmı azamini doğrudan 
doğruya müstehliklere satanların bu beyanna
me vermek mecburiyetinden vareste oldukları
nın mazbatada kaydi faydalı görülmüş ve mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci muvakkat maddesinde, in
hisar mevaddı satan bayilere kanunun neşri 
tarihinde ellerinde bulunan inhisar maddeleri 
stoklarının ve üçüncü muvakkat maddesinde 
de Kibrit inhisarı işletme şirketi acantaiarına 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan kib
ritlerle çakmak taşları stoklarının birer beyan
name ile bildirilmesi mecburiyeti konulmakta
dır. Kibrit esasen inhisar mamulâtı satan ba
yiler tarafından da satılmakta olduğundan bun
ların da Kibrit inhisarı acenteleri gibi kanunun 
neşri tarihinde ellerinde bulunan 'kibritlerle 
çakmak taşları stoklarını diğer inhisar mevad
dı stoklarile birlikte beyannameye koymaları
nı encümenimiz lüzumlu görmüş ve her iki mu
vakkat maddeyi birleştirerek ikinci maddeyi 
yeniden kaleme almıştır. 

Hükümet lâyihasının muvakkat dördüncü 
maddesi muvakkat üçüncü madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat beşinci maddesi dör
düncü muvakkat madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat altıncı maddesi mu
vakkat beşinci madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat yedinci maddesi mu
vakkat aİtıncı madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat sekizinci maddesi mu
vakkat yedinci madde olarak aynen. 

Hükümet lâyihasının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Encümenimizin birinci maddede yaptığı ta
dil ile bu kanunun, Millî korunma kanununun 
tatbikma mahal kalmadığı Hükümetçe ilân 
edildiği tarihe kadar meri ve muteber bulun
ması esası kabul edilmiştir. Kanun lâyihasın
da yapılan zamlardan bazılarının tarh ve ta
hakkuk muameleleri mevzuat icabı olarak vu
kuunu takib eden ay veya seneden sonra ge
len ay veya senede icra edilmesi lâzımgeldiğin-
den ve halbuki fevkalâde zam kanununun me
riyetten kalkması bu kanunun meriyette bu
lunduğu zamanlarda vaki kazanç, muamele 
veya satışlara bu zamların tatbik edilmemesi
ni istilzam ettirmeyeceğinden ileride her hangi 
bir tereddüd ve iştibaha meydan vermemek 
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için kanunini meriyetten kaldırıldığı tarihe ka
dar olan kazanç, istihkak, muamele, satış ve 
nakliyat vergileri bu tarihten sonra tahak
kuk etse bile bu kanunda yazılı zam ve mükel
lefiyetlere tâbi olduğunun kanunda sarahatle 
zikrini istihdaf etmek üzere 17 nci olarak bir 
madde ilâve edilmiş ve Hükümetin 17 nci mad
desi 18 nci madde olarak aynen kabul olunmuş
tur. Bu suretle işbu kanun lâyihası 18 madde 
ve 7 muvakkat madde olarak kabul edilmiştir. 

472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların tadili 
hakkındaki kanun lâyihasına bağlı Hükümet 
esbabı mueibesine ve Varidat umum müdürü
nün şifahen verdiği izahata nazaran bazı ver
gilerde kanun hükümlerinin kâfi derecede sa
rahati havi olmaması ve hükümlerde teknik 
noksanlıklar bulunması sebebile vergilerde 
hâsıl olan ziyanların bertaraf edilmesi ve ver
gi tarh ve tahakkuklarının daha müessir bir 
murakabeye tâbi tutulması için kazanç vergisi, 
nakliyat vergisi ve bazı maddelerden alman 
istihlâk vergisi kanunlarında bazı tadilât ya
pılmak gayesile bir lâyiha hazırlanmış olduğu 
anlaşılmış ve lâyiha esas itibarile kabul edil
miştir. 

Birinci madde aynen; 
ikinci maddede hususî veya adi şirketlerde 

şirketin idaresi şürekâdan yalnız birine aid ol-
mayıb bir kaç şerikin idareye iştiraki halinde 
şirketin vergisinden cümlesinin müteselsilen 
mesul bulunduğu hükmünü ihtiva etmektedir. 
Bu nevi şirketlerde bazan şirketin idaresi şe
rik olmayan şahıslara da tevdi edilebileceğinden 
bu halde verginin yine şirketlerden aranması 
ve şürekâdan yalnız biri tarafından idare edilen 
bu nevi şirketlerde idare eden şerik hakkındaki 
takibat semere vermediği takdirde diğer şerik 
lerin de vergiden mesul olması cihetini teğmin 
edecek şekilde iki fıkra ilâvesi suretile tadilen; 

Üçüncü madde kazanç vergisi kanununun 6 
nci maddesi mucibince anonim, komandit, limited 
ve kazanç dağıtan kooperatif şirketlerle bunla
rın şubeleri ve Türkiyede yerleşmiş veya yerleş
miş sayılan ecnebi müesseseleri mevzuu iştigal
leri ne olursa olsun beyanname usulile vergiye 
tâbi tutulmuştur. Bunlardan bazılarının, hakikî 
şahıslarla birleşerek hususî veya adi şirket kur
dukları filiyatta görülmektedir. Hususî veya adi 
şirketler kanunun 7 nci maddesinde sayılan iş
lerle iştigal etmedikleri takdirde gayrisafî irad 
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esasma göre vergiye tâbi tutulduklarından, 
hakikî şahıslarla birleşerek hususî bir şirket teş
kil eden limited, komandit ve emsalj şirketlerin 
de beyanname usulü yerine gayrisafi irad esa
sma tâbi olması icab etmektedir. Halbuki bu 
nevi şirketler defter tutmak ve beyanname ver
mek hususunda hiç bir müşkilâta maruz bulun
madıkları ve safi kazançlarının tayini diğer mü
kelleflere nazaran en kolay olan bir zümreyi 
teşkil ettikleri cihetle bunların hakikî bir şahısla 
birleşmeleri beyanname usulü haricinde kalma
larına sebeb olamayacağı tabiidir. Bu ciheti 
nazan dikkate alan Hükümet, lâyihada kazanç 
vergisi kanununun 17 nci maddesine bunu teğ-
min edecek bir fıkra ilâve etmiştir. Encümeni
miz bu hususta esas itibarile Hükümetin tekli-, 
fine iştirak etmekle beraber bu fıkranın 17 nci 
madde yerine 6 nci maddeye eklenmesinin daha 
vazih ve maksadı teğmine daha iyi hadim olacağı
nı nazarı dikkate alarak bu maksadla hazırladığı 
maddeyi lâyihaya 3 ncü madde olarak ilâve ey
lemiştir. 

Dördüncü madde Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen; 

Beşinci madde Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen; 

Altmcı madde Hükümetin 5 nci maddesinin 
1 numaralı bendi tamamen ve aynen; 

I I numaralı bendinin A işaretli birinci, ikin
ci, üçüncü, döördüncü ve beşinci fıkraları ay
nen ve ecnebi şirketlerin Türkiyedeki şubelerine 
ikraz edecekleri meblâğlar hakkında eski kanu
nun hükmünü dğiştirir mahiyette bir tadili ha
vi altıncı fıkrası üzerinde Ticaret vekâleti iç ti
caret umum müdürünün de huzurile yapılan mü
zakerede memleketimizde müseccel sermayenin iki 
misli yerine bir misli ile takyid edilmesi iktisadî 
bakımdan bazı mahzurlar tevlid edebilir mahi
yette görülmekle bu mikdarın halen meri kanun
da olduğu gibi' iki misil derecesinde bırakılması 
lüzumlu görülmüş ve Merkez bankası tarafından 
muayyen bir komisyon haddi tayin edilmemiş ol
duğuna 'göre bunun yüzde yarım olarak tesbiti de 
muvafık bulunmuş ve frkra buna göre yeniden 
yazılarak tadilen ve maddenin diğer fıkraları 
aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde olarak Hükümetin 6 nci mad
desi aynen; 

Sekizinci madde olarak Hükümetin 7 nci mad
desi aynen; 

Dokuzuncu madde ticarî şirketlerle ecnebi 
müesseselerin hakikî şahıslarla birleşerek kura
cakları hususî veya adi şirketlerin beyanname 
usulüne tâbi olması hakkındaki hükmün kazanç 
vergisi kanununun altıncı maddesine eklenmesi 
Encümenimizce daha muvafık görülerek bunu 
teğminen lâyihaya bir madde eklenmiş ve binaen
aleyh bu kısma aid hükmün Hükümetin 8 nci 
maddesinden cıkarılmsı lâzım geldiğindea bu 
madde yeniden kaleme alınarak bir fıkra halinde 
tadilen; 

Onuncu madde Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen; 

On birinci madde Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen; 

On ikinci madde Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen; 

On üçüncü madde Hükümet lâyihasının Ano
nim şirketlerle eshamlı şirketlerin ha'len yüzde 
on bir olan kazanç vergisi nisbetinin % 15 nis-
betine iblâğını istihdaf eden 12 nci maddesi üze
rinde ya'pılan uzun müzakerede Anonim şirket
lerin diğer şirketlere nazaran daha az vergiye 
tâbi tutulmaları keyfiyetinin bunların teşekkül
lerini teşvik gayesine matuf olmasından yapılan 
teklifin kabulü halinde bu gayeden uzakla'şılmış 
olacağı neticesine varıldığından eski nisbetin 
muhafazasına karar verilerek madde o suretle 
yeniden yazılarak tadilen kabul edilmiştir. 

14 ncü madde Hükümetin 13 ncü maddesi ay
nen; 

On beşinci madde Hükümetin 14 ncü madde
sindeki kullanılacak hesab mütehassıslarının ta
yininde aranacak evsafı ihtiva etmekte olub ara
nılan vasıflar arasında sermayesinde Devletin 
iştiraki bulunmayan büyük bankalarda çalışmış 
olanlar içinde aranılan evsafı haiz olanların da 
intihab ve tayinini teğmin edecek şekilde tadi
len kabul edilmiştir. 

On altıncı madde Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen; 

On yedinci madde Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen; 

On sekizinci madde Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen; 

On dokuzuncu madde Hükümetin 18 nci mad
desi aynen; 

Yirminci madde Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen; 
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Yirmi birinci madde Hükümetin 20 nci mad

desi aynen; 
Yirmi ikinci madde Hükümetin 21 maddesi 

aynen; 
Yirmi üçüncü madde Hükümetin 22 nci 

maddesi aynen; 
Yirmi dördüncü madde Hükümetin 23 ncü 

maddesi aynen; 
Yirmi beşinci madde Hükümetin 24 ncü 

maddesi aynen; 
Yirmi altmcı madde Hükümetin 25 nci 

maddesi aynen; 
Yirmi yedinci madde Hükümetin 26 nci 

maddesi aynen; 
Yirmi sekizinci madde Hükümetin 27 nci 

maddesi aynen; 
1, 2, 3, 4 ve 5 nci muvakkat maddeler Hükü

metin 1, 2, 3, 4 ve 5 nei muvakkat- maddeleri 
aynen. 

Yirmi dokuzuncu madde Hükümetin 28 nci 
maddesi aynen; 

Otuzuncu madde Hükümetin 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci maddeye bağlı cedvel: Hükü
metin 20 nci maddesine bağlı cedvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek huzurlarına sunul
muştur. 

M. M. Kâ. 
Niğde Afyon K. 

Dr. B. F. Tulay H. Erkan 
Bursa Edirne 

Fazh Güleç T. Göksel 
Eskişehir Gazianteb 
E. Sazak N. Pazarbaşı 

içel istanbul 
Dr. M. Berker A. Dav er 

Kjonya Zonguldak 
A. Tl. Dikmen H. Karabacak 

. îk. En. Es. 
Giresun 

1. Sabuncu 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Erzincan 
S. Başotaç 
GKimüşane 
E. S. Tör 

Kastamonu 
M. C. Bayar 

Zonguldak 
'M. Bozma 

T. B. M. M. 
G. ve t. Encümeni 

Esas No. 1/338 
Karar No. 7 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili hak
kında kanun lâyihasile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19-111-940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb 
Başvekâletin 20 mart 1940 tarih ve 6/1213 sayılı 
tezkeresine bağlı kanun lâyihalarile îktısad en
cümeninin mazbatasında gösterilen sebelblere göre 
tadilen kabul olunan kanun lâyihaları Encü
menimize de havale buyurulmakla Maliye, Güm
rük ve inhisarlar vekâleti alâkadar müdürlerinin 
huzurile müzakere ve tedkik olundu. 

Bu lâyihalardan fevkalâde vaziyet dolayısile 
bazı vergi ve resimlere zam yapılmasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair olan kanun lâyihası îktısad encümeninin 
tadili veçhile kabul edilmiş ve yalnız 8 nei mad-

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

9 -IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 
* 

deye bağlı cedvelde şu sebeblere binaen tadil 
ve tashihler yapılmıştır. 

Eşyanın fasıllarını gösterir başlıklardan bazı
ları tarifede yazılı olduğu şekilde gösterilmemiş 
bulunmakla tatbikatta aıüaşılmamazlığa mahal 
bırakmamak için bunlar tarifede yazılı olduğu 
şekilde tashih olunmuştur, 

Bazı eşya tarifede ayni resim haddine tâbi ve 
ayni mahiyette oldukları halde bağlc cedvelde bir
birlerinden çok farklı resim gösterilmiş olduk
ları gibi yine ayni vasıfta olan bir kısım 
ise hiç resme tâbi tutulmamıştır ve bazı eşyadan 
da gümrük resminden fazla istihlâk vergisi alın
ması teklif edilmiştir. Bu haller tatbikatta esha-
bının resim haddi ayni olan veyahud resim haddi 
müsavi veya yüksek olduğu halde istihlâk vergisi 
az olan tarife numaralarına kaçmalarına sebeb ola
cağı ve bu yüzden Hazine zararlara uğrayacağı 
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gibi işin ekisperler heyetine intikali de mevcüd 
tatbik şeklini karıştıracağından ayni mahiyette 
ve ayni resme tabi eşya için bir birinden çok fark
lı istihlâk vergisi alınması ve bazı eşyanın güm
rük resminden fazla istihlâk resmine tâbi bulun
ması gibi haller muvafık olmıyacağından aşağı- . 
daki şekillerde tadilât yapılmıştır. 

1 - îpek ipliklerinden ibaresinin (ipek ve ip
liklerinden) yazılması, 

2 - 137 nei tarife numarasında yazılı dantel
lerden tüller gibi (500) kuruş alınması, 

3 - Plâstik maddeler başlığının (terkib yolile 
elde edilen plâstik maddeler ve bunların mamu-
lâtı şeklinde tashihi (281) (B) nin (281) (A) 
gibi (30) kuruş istihlâk vergisine tâbi tutulması, 

4 - (285) numaradan alınan istihlâk vergisinin 
(2) kuruşa indirilmesi, 

5 - (334) numaradan alınan istihlâk vergisinin 
(10) kuruşa tenzili. 

(363) B pozisyonunda yirmi kuruş istihlâk 
vergisi alınması lâzımgelen eşya meyanına ko
nulması (326) numarasının (20) kuruş istihlâ
ke tâbi eşya arasına ilâvesi, 

6 - (455) numaranın B pozisyonundan da A 
gibi (50) kuruş almması, 

7 - Kesme cam eşyaya aid (512) numaradan 
dii diğer kesmeler gibi (50) kuruş alınması, 

30 ncu maddenin C fıkrasına İktısad encü
menince ilâve edilen satır arasındaki saman ke
limesinden sonra unutulduğu anlaşılan (ke
pek) kelimesinin konulması muvafık görülmüş 
diğer maddeler de aynen kabul edilerek (472, 
2395 ve 2731) sayılı kanunlarda yapılan tadi
lâtı muhtevi lâyihanın müzakeresine geçilmiştir. 

Hükümetin mucib sebebleri ve îktısad en
cümeninin mazbatasile ' verilen izahat lâyihanın 
istihdaf ettiği tadilâtın lüzumunu teyid etmiş 
olduğundan encümenimizce de muvafık görül
müş ve îktısad encümeninin değiştirdiği ve ay
nen tasvib ettiği şekiller de kabul edilmiştir. 
Yalnız 13 ncü maddeyi tamamen tadil eden ve 
yerine kaim olan 6 ncı maddede on üçüncü 
maddenin (A) bendinde (Türkiyede çalışan ec
nebi şube veya teşekküllerin ana merkezi za
rarını kapatmak üzere kârlarından hisse ayır
maları ve bunların umumî masraf arasında 
göstermeleri kabul olunmaz) ibaresinde deği
şiklik olmadığı halde sehven 6 ncı maddeye 
alınmadığı ani aşıldığından (merkezlerine faiz 
veya komusyon vermeleri cümlesinden sonra 
veyahud ana merkezleri zararını kapatmak üze
re kârlarından hisse ayırmalar? ve bunları umu
mî masrafları arasında göstermeleri kabul olun
maz) fıkrasının ilâvesi münasib görülmüştür. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

O. ve în. En Rs. M. M. Kâtib 
Çorum Erzurum Diyarbakır 
î. Eker G. Çubukçu 

Çanakkale Çorum Çorum 
Atıf Kamçtl 8. Köstekçioğlu Ş. Baran 

Denizli Kocaeli Konya 
F. A. Akça Ali Dikmen 1. Erdal 

Mardin Seyhan Sinob 
S. Düzgören Şemsa tşcen H. Oruçoğlu, 

Trabzon Yozgad 
D. Eyiboğlu Ekrem Tekel 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Adliye encüm&ni 
Esas No. 1/338 

Karar No. 40 
Yüksek Reisliğe 

26 - IV - 1940 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili ve 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınması hak
kında Maliye vekâleti tarafından hazırlanarak 
îcra Vekilleri Heyetinin 19 - I I I - 1940 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı

lan kanun lâyihalarının Encümenimize de hava
le ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva etmekte 
olduğu hükümler Maliye vekâleti Varidat umum 
müdürünün huzurile tedkik ve mütalea olundu: 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 19 ncu fıkrasının tadiline dair tek-
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lif de Türkiyede resmî bir vazifeye memur edi
len ve istihkakı kendisini istihdam eden teşekkül 
bütçesinden ödenen ecnebi Devlet vilâyet ve be
lediye memur ve müstahdemlerine Devletler 
arasında cari taammüllere göre bahşedilen mu
afiyetlere dair olan tadil siyasî bir vazife ile 
izam edilmemiş ve diplomatik imtiyazlardan is
tifade etmiyen yabancı Devletlerin vilâyet ve 
belediye memurları umumiyetle kabul edilen hu
kuku düvel esaslarına göre böyle bir muafiyette 
istifade edememekte oldukları nazara alınarak 
«Devletler arasında cari taammüllere ve hukuku 
düvel kaidelerine göre» ibaresinin bu son sayılı 
memurlarla olan irtibatını kesmek zarurî görül
müş ve mezkûr fıkranın birinci bendi Devletler 
arasında carî hukuku düvel kaideleri dahilinde 
sefirler, mümessiller ve konsoloslar ile maiyetle
rinde çalışan memur ve müstahdemler şeklinde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yazılı memur ve 
müstahdemlerin istihkakları kelimesi yerine ma
aş ve ücretleri kelimeleri ikame edilmiştir. 

Ayni kanunun dördüncü maddesinin (T) nu
maralı bendinin «D» fıkrası Hükümet tarafın
dan : «Hususî ve adi şirketlerde mükellef, şirketi 
idare eden şahıstır. Şirketi idare eden şahıslar 
müteaddid olduğu takdirde şirket muamelâtın
dan dolayı tarholunacak verginin tamamından 
bunların her biri müteselsilen mesuldür» sure
tinde teklif edilmiş ise de İktisad encümeni tara
fından yapılan ve Gümrük ve inhisarlar encüme
nince aynen kabul edilen ilâvede şirketi şe
riklerden biri idare ettiği ve fakat bunun hak
kında yapılacak takibat kısmen veya tamamen 
semeresiz kaldığı takdirde diğer şerik veya şe
riklerin vergiden müteselsilen mesul tutulaca
ğı hususu da ilâve edilmiştir. Böyle bir mesu
liyetin tatbikatta tevlid edeceği büyük mahzur
ları nazara alan encümenimiz ikinci maddenin 
Hükümet tarafından tesbit edilen şekilde ka
bulüne ekseriyetle karar vermişti». 

2395 sayılı kanunun 12 nci maddesinde yapı
lan tadilde bilançoların tanziminde mevcudat 
ve matlubat kısmında gösterilmesi lâzım gelen 
hususlar mey anın a şirketlere aid bilûmum gay-
rimenkullerin idhal edilmesi keyfiyetinin kâr 
ve zararın tesbitinde hakikî vaziyeti ve ifade 
edemiyeceği düşünülerek zikri geçen madde 
(A) fıkrasındaki bu hüküm çıkarılmak suretile 
ve iki muhalif reye karşı ekseriyetle kabul edil
miştir. Ayni kanunun 17 nci maddesine ilâve 

edilen fıkrada mevcııd «şubelerine» kelimesinin' 
bir zühul neticesinde yazıldığı anlaşılarak mad
de, şubelerine kelimesi yerine «başkalarına» ke
limesinin ikamesi suretile tashih olunmuştur. 
Yine ayni kanunun 19 ucu maddesine yapılan 
ilâvede meslekî teşekküller veya belediyeler ta
rafından bu maddeye bağlr cedvelde yazılı sı
nıflardan her hangi birinin nazarı dikkate alın
maması halinde varidat dairesi namına yapı
lacak itirazlar üzerine itiraz komisyonlarınca 
bunların tefrik hakkındaki kararlarına ittiba 
etmiyen teşekküllere aid serbest meslek men-

sublarrnın yeni baştan srnıflara ayrılacağına 
dair olan hüküm tadilde istihdaf edilen maksad 
ve gayenin haricine çıkmış olduğu görülerek 
madde «meslekî teşekküller veya belediyelere 
nazara alınmayan sınıfların doldurulması hak
kında yapılan tebliğe ademi riayet halinde itiraz 
komisyonla.rrnca. yapılacak tedkikata göre aşa
ğı sınıflardan ehil ol anlar rn boş bırakılan sınıf
lara idhal olunmasını teğmîn edecek şekilde 
kaleme alınmıştır. 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 19 ucu 
maddesinde yazılı serbest meslek erbabına aid 
kazanç vergisine yapılan yüzde 50 mikdarrnda-
ki zam ahvali fevkalâde dolayısile esasen ka
zançları azalmış olan bu meslek mensublarına 
ağır bir külfet tahmil edeceğinden bahsile bu 

vergiye1 aid kısmın tamamen ilgası veya yüzde 25 
nisbetine indirilmesi hususunda vuku bulan teklif 
encümen ekseriyetinin tasvibine ktiran etmediğin
den zikri geçen maddenin teklif veçhile kabulü
ne ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Balıkesir 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Bingöl 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Erzincan Oazianteh 
A. Fırat Ö. A. Altsoy 

Hatay Kastamonu 
M. Tecirli Ahidin Bivkaya 

Mardin 
İT. Menemen eloğlu 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Katib 
Konya 

G. Gültekin 
Bursa 

Atıf Akgüc 
Hatay 

Hamdi Selçuk 
Kayseri 
I\. özsoy 

Rize 
Fuad Sirmcn 

Sinob 
C. Alay 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
M. al iye, encümeni 

Esas No. 1/338 
Karar No. 33 

10 - V - 194Ö 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalade vaziyet dolayısile bazı vergi ve re
simlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükelle
fiyet •mevzuuna alınmasına dair Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve 2Ü mart 1940 tarihli ve 1213 
sayılı Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclisin ted
kik ve tasvibine arzedilen kanun lâyihası bu hu
sustaki Gümrük ve inhisarlar, Adliye encümen
lerinin mazbatalarile birlikte Maliye müsteşarı 
ile Varidat umum müdürü ve Maliye tedkik he
yeti azasından Bay Zekinin hazır bulundukları 
müteaddid celselerde müzakere edildi : 

Gerek lâyihanın mucib sebebler mazbatasından 
gerek encümenimize verilen izahat ile diğer ihti
sas encümenlerinin mütalealarmdaıı anlaşıldığı
na göre : 

1939 - 1940 malî yılı zarfında, önlenmesi eli
mizde olmayan sebeblerle, gümrükler hasılatında 
ve idhal sırasında alman vergi ve resimlerde büt
çe muvazenesini bozacak mühim azalmalar kay
dedilmiştir. 

1940 bütçesine aid varidat tahminlerinde bir 
taraftan bu arzettiğimiz azalmayı hesaba katmak, 
diğer taraftan dünyanın bu günkü şartları için
de millî hayat ve emniyet için ifası zarurî hiz
metleri kendi vasıta ve ınenbalarile karşılamak 
mecburiyetinde olan Maliyemiz, başka memleket
lerde olduğu gibi, mükelleften yeni fedakârlık is
temek ve mükellefiyet dışında kalmış bazı yurd-
(1 aşların da yardımına müracaat eylemek ihtiya
cını duymuştur. 

Kanun lâyihası mevcud vergi mevzuatımızda 
Lesbit edilmiş vergi hadlerini değiştiren bir tadil 
lâyihası şeklinde olmayıb tatbiki fevkalâde ahva
lin devamile meşrut munzam resimler ve bazı 
yeni mükellefiyetler ihdas eden müstakil bir ver
gi kanunu projesidir. 

Encümenimiz 1940 bütçesinin masraf kısımla
rında icrası mümkün bütün tasarrufların derpiş 
edilmiş bulunduğuna ve sarfınazar edilmesi veya 
tehiri imkânsız daimî mahiyette hizmetleri kar
şılamak mevzuııbahs olduğuna dair verilen izahat. 
ve t eğni i n atı kaydetmiş ve bütçe tevazünü için 

munzam resimlere ve yeni vergilere baş vurul
masını bu bakımdan tabiî bulmakla beraber 
fevkalâde şartların normal varidat membaları-
mız üzerindeki inikas ve tesirini karşılamak için 
alınması zarurî görülen bir tedbir olarak bu mü
kellefiyetlerin tatbikinin fevkalâde vaziyetin de
vamı ile kayıdlandırılmış /olmasını tasvib etmiş
tir. 

Encümenimiz yeni zam ve teklifleri Hazine
ye teğmiıı edeceği hâsılat ve mükellefin istitaat 
ve takati bakımından ayrı ayrı tedkik etmiş ve 
bunların malî ve iktisadî bünyemizde yapabile
ceği inikaslar üzerinde bilhassa durmuştur: 

•—• Kazanç vergisine aid olarak ticaret, sanayi ve 
serbest meslek erbabına tevcih edilen zamlar esas 
itibarile bu sahada çalışanların dun olan vergi 
hadlerini artırmağa matuf zarurî tekliflerdendir. 
Hava kuvvetlerine yardım vergisine yapılan bir 
misli zamla hizmet erbabının yüzde iki olan bu 
vergi nisbeti de yüzde dörde çıkarılmış oluyor. 

Teşviki sanyi muafiyetlerinden istifade eden
lerin kazanç muafiyetleri devam edecek ve an
cak buna tekabül eden bir müdafaa vergisine tâ
bi tutulmaları lâzım gelecektir ki bu bahsi geçen 
müesseselerin, yine benzerleri muvacehesinde, 
yeni munzam kazanç vergileri nisbetinde bir mu
afiyete mazhar olmaları demektir. 

— İstihlâk vergilerine ve nâklij-at resmine ya
pılacak zamlara gelince: bunların mümkün ol
duğu kadar fakir halka dokunmayacak ve müş-
külâtsız ödenebilecek mevzuları tevcih edildiği 
beyan olunmakta ise de encümenimiz bu sahada
ki zam ve tekliflerin umumî bir hayat pahalılığı 
ve fiyat .tereffüü neticesi istihlâk hacmini da
raltmak gibi mahzurlarına celbi dikkat etmeği 
vazife bilmiştir. Binaenaleyh vergilerde, fiat 
ve tarifelerde zaman zaman yapılmış tenzillerin 
istihlâk ve iş hacimlerini arttırmak sur etile malî 
ve iktisadî sahada verdiği hayırlı semereleri çok 
iyi bilen Hükümetimizin yeni zamların gayri 
müsaid neticelerini şimdiden takdir ettiğine ve 
beklenen hasılatın tamamen tahakkuku gibi 
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geçim seviyesi müsaid olmayanların maruz ka
lacağı müşkülâtı da göz önünde tutarak sarfe-
dilen malî cihetleri para ve ticaret poletikalarile 
beslemek ve millî korunma kanunu ile haiz bu
lunduğu salâhiyetlerden bu maksadla istifade 
etmek isteyeceğine kaniiz. 

Munzam resimlerin Hazineye teğmin edeceği 
yeni varidat bize verilen izahata nazaran 28 mil
yon lira tahmin olunmaktadır. Bunun dört bu
çuk milyonu kazanç, altı milyonu hava kuvvet
lerine yardım ve on altı buçuk milyonu da vası
talı vergilere yapılan zamlardan bekleniyor. İs
tihlâkin azalması ihtimaline karşı bu tahmin
lerde °/o 10 nisbetinde bir ihtiyat payı gözetil-
miştir. 

Encümenimiz yukarıda arzedilen fevkalâde 
şartların bize tahmil ettiği bir zaruret olarak ve 
amme hizmetlerinin 1940 yılında da arızasız cere
yanı için kanun lâyihasını heyeti umumiyesile 
kabule, karar vermiştir. 

Maddelerin müzakeresinde : 
Birinci maddeye îktısad encümeni tarafından 

yapılan ilâve esas itibarile muvafık görülmekle 
beraber bu kanun ile millî korunma kanunu ara
sında tesis edilecek irtibatın bütçe vaziyetini 
haleldar etmemesi için bu fıkra ufak bir tadil ile 

l a - * 
kanun lâyihasının 17 nci maddesile birleştiril
miştir. 

Sekizinci maddeye bağlı cedvel ile 10 ncu 
maddede Gümrük ve inhisarlar encümeninin, 
muvakkat ikinci madde Îktısad encümeninin tek
lifleri dairesinde kabul edilmiştir. 

Muvakkat beşinci madde hükmü ile birleşti
rilen muvakkat 8 nci madde tayyedilmiştir. 

Muvakkat altıncı madde olarak kabul edilen 
Hükümetin muvakkat yedinci maddesine 1 - V -
1940 tarihinden bu kanunun neşri tarihine kadar 
idhal edilecek şekerlerden munzam istihlâk ver
gisi alınacağına dair bir fıkra ilâvesi Hükümetin 
teklifi üzerine ilâve edilmiştir. 

Diğer maddeler Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Maliye E. Reisi 

İstanbul 
A. Bayındır 

Afyon K. 
II. Çerçel 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Diyarbakır 
Z. Tiğrel 

İzmir İzmir Kırşehir 

Kâtib 
Malatya 

N. Baydar 
Gazianteb 
A. Aksu 
Kırşehir 

K. Dursun R. Mimaroğlu M. S ey f eli t. Özkan 
Malatya Manisa Tokad 

M. N. Zabcı F. Kurdoğlu C. Kovalı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 75 
Esas No. 1/338 

14 -V-1940 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20 - III -1940 tarih ve 6/1213 sa
yılı tezkeresi]e Büyük Meclise sunulan kanun 
lâyihalarından bazı vergi ve resimlere zam icra
sına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna 
alınmasına dair kanun lâyihası Îktısad, Gümrük 
ve inhisarlar, Adliye ve Maliye encümenlerinin 
mazhatalarile birlikte Encümenimize tevdi edil
mekle Maliye vekâleti Varidat umum müdürü ha
zır olduğu halde tedkik ve müzakere olundu. 

Avrupa harbinin tevlid ettiği buhranın ma
lî ve iktisadî vaziyetler üzerindeki tesirleri dola-
yısile 1940 malî yılı bütçesinin tevzini için bazı 

vergi ve resimlere zam yapılması ve bazı mevad-
dın da vergi mevzuuna idhaline mecburiyet hâ
sıl olduğundan bu sebeble fevkalâde vaziyetin de
vamı müddetince tatbik edilmek üzere kazanç, 
hava kuvvetlerine yardım, sigorta şirketlerile 
banka ve bankerlerden alınmakta olan muamele 
vergilerine zam yapılması ve memleket içinde is
tihsal veya yabancı memleketlerden idhal olunan 
şekerlerden munzam vergi alınması ve gümrük 
idhalât tarifesinin 695 nci numarasının (B) po
zisyonuna dahil maddelerden munzam istihlâk 
vergisi istifası • ve istihlâk vergjsine tâbi olan 
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kahve, çay, kauçuk, deri, pamuk ve yün ipliği 
ve pamuk ve yün mensucatı ile bunlardan mamul 
hazır eşyadan alınmakta olan vergilere ve nakli
yat ve damga resmine ve tütün ve içkilerden 
alınmakta olan müdafaa resmine zam. icrası, 
kibrit ve çakmaktan ve teşviki sanayi kanunu 
mucibince kazanç vergisinden muaf bulunan sı
naî müesseselerle buralarda çalışan işçilerden 
Millî Müdafaa vergisi alınması hükmünü muhtevi 
bulunan kanun lâyihası, dünya vaziyetinin fev
kalâdeliği icabı olarak ihtiyarı zarurî bir tedbir 
mahiyetinde telâkki deldiği mucib sebebler lâ-
jdhasile verilen şifahî izahlardan da anlaşılmak
la bu mülâhaza ile hazırlanmış olan lâyihanın 
diğer encümenlerin mütaleaları veçhile esas iti
barile kabulüne encümenimizce de karar veril
miştir. 

Encümen müzakeresi, lâyihayı en son ted-
kik eden Maliye encümeninin tanzim ettiği me
tin üzerinde cereyan etmiştir. 

Birin o i madde, Maliye encümeninin kabul et
tiği gibi Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş 
ve îktisad encümeninin maddeye ilâve ettiği son 
fıkranın istihdaf ettiği maksad 17 nci madde
nin Maliye encümeni tarafından yazılış şekline 
göre teğmin edilmiş olduğundan encümenimiz de 
bunu muvafık bulmuştur. 

İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, ye
dinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci madde
ler Hükümetin teklifi gibi ve .10 ncıı madde de 
Gümrük ve inhisarlar encümeninin kabul ettiği 
üzere aynen encümenimizce de tasvib edilmiş ve 
8 nci maddeye merbut cedvel Gümrük ve inhi
sarlar encümeninin teklifi veçhile kabul olun
muştur. 

12 nci maddedeki inhisar mevaddı üzerine 
yapılan müdafaa vergisi zamlarından bu mad
denin (B) bendindeki rakı, kanyak, konyak ve 
likörlerin vergisine şişe hacmi 25 santilitre olan
lardan şişe başına altı ve fazla olanlardan da şi
şe başına 10 kuruş alınması tensib edilmiştir. En
cümenimizin yaptığı bu değişiklikte bilhassa ra
kı istihlâkinde sıhhî mülâhaza da âmil olmuştur. 

Lâyihanın 13 ncü maddesinde 50 çöp olarak 
kibrit kutularının beherinden alınacak 10 para 
millî müdafaa vergisinin 50 çöpten noksan ve
ya fazla kibrit kutuları satışa çıkarıldığı tak
dirde vergi mikdarınm beher 50 çöp ve küsuru 
için 10 para üzerinden hesab edilmesi hakkında 
maddenin ikinci fıkrası yeniden kaleme alm-
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iniştir. 50 çöpten noksan olarak çıkarılacak kib
rit kutuları taşınmada kolaylık için lüks mahi
yetinde olacağından millî müdafaa vergisinin 
yine on para olarak alınması ihtiyacı tazyik eder 
vaziyette görülmemiş ve elli çöpten fazla kibrit 
satışa çıkarıldığı takdirde elliden fazlaki küsurat 
için de on paradan aşağı bir kesir hesabı gibi müş
küle mahal vermemek için vergi mikdarmda Hü
kümet teklifinde yazılı olduğu gibi beş para ten
zili encümen muvafık bulmamıştır. 

14 ncü madde Hükümet teklifi gibi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bu lâyiha ile yapılan zamların, zammın taal
lûk ettiği vergiye aid fasıllara ve sınaî müesse
selerden alınacak Müdafaa vergisinin dahi kazanç 
vergisi faslına irad kaydini teğmin için Hükü
metin teklif ettiği 15 nci maddeye bir fıkra ilâ
ve edilmiştir. 

Kanunun tatbik mevkiine geçtikten sonra ye
niden vergiye tâbi tutulan veya zam yapılan mev-
cud. mevad için yapılacak muameleler hakkında 
tacirlerle fabrika, depo ve saire sahiblerile komis
yoncuların bu kanunla mükellef tutuldukları ver
gilerin ifasında ve Hükümetin de mevcud mevad 
üzerinden bu vergileri istifada müşküllere uğra
mamaları için neşrinden itibaren meriyeti teklif 
edilen bu lâyihanın neşrini müteakib 48 saat için
de mükelleflerin beyanname vermeleri esası kon
muş ise de neşir keyfiyetinin Hükümet merkezin
de Resmî gazeteye dereedilmesile yapıldığı nazara 
alınınca vergi ve zamların mahiyetleri itibarile 
de beyanname itası için uzun bir müddet kabulü 
caiz bulunmadığından ve Resmî ceridede intişar 
ile memleketin her köşesinde bütün mündericatile 
alâkalıların kanuna muttali olmaları da kabil 
olamayacağı mülâhaza edilerek kanunun neşrini 
müteakib maliye daireleri tarafından mahallerin
de yevmî gazetelerle ve yevmî gazete çıkmayan 
yerlerde oralarda mutad olan vasıtalarla ilân 
edilmesini ve bu ilânın yapıldığının ertesi gü
nünden itibaren 48 saat içinde beyanname veril
mesi hakkında Encümenimizce muvakkat birinci 
maddeye bir hüküm konduğu gibi kanunun neşri 
tarihinde elinde yüz kilodan fazla kahve ve çay 
ve on tenekeden fazla benzin mevcudları bulunan 
perakendecilerin dahi beyannameye tâbi tutul
maları kanunun vazettiği mükellefiyetin esas ve 
ruhuna uygun görüldüğünden bunu teğmin eder 
şekilde de bir kayid ilâve edilmiştir. 

Muvakkat ikinci ve üçüncü maddeler Hükû-
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metin teklifi gibi aynen ' abul edilmiştir. 
Maliye encümeninin tanzim ettiği muvakkat 

beşinci madde dördüncü madde olarak kabul 
edilmiş ve muvakkat beşinci madde Eııcümeni-
mizee yeniden kabul olunmuştur. 

Bu maddede kanunun meriyete girdiği tarih
ten evvel tahakkuk ettiriiib de henüz tediye edil
meyen istihkakların zamma tâbi olmayacağı sa
rih olarak gösterilmiştir. 

Memleketin dahilinde istihsal edilen veya ya
bancı memleketlerden idhal edilen şekerlerden 
carî sene martı içinde İktısad vekâletince fiat 
tesbiti hakkındaki salâhiyete istinaden şeker fi-
atlarma yapılan 10 kuruş zamlardan bu kanunun 
neşrine kadar Türkiye şeker fabrikaları Türk 
anonim şirketinin aldığı paralardan 1939 kam
panya devresinde pancar zürrama fiat tezyidi 
sebebile verdiği farklardan dolayı şirketin zara
rının karşılığı ve bu sene içinde zürraa verilecek 
50 para için bir fon olmak üzere şirket elinde 
kalması İktısad vekilinin verdiği izahata göre 
muvafık görülmekle bu sene mayıs iptidasından 
itibaren fiat farkı olub şirkette bulunan paranın 
defaten Hazineye verilmesi hakkındaki muvak
kat altıncı madde Hükümetle hâsıl olan muta
bakat üzerine lâyihadan çıkarılmıştır. 

Müteahhidlerden başka mükelleflerin kazanç 
vergilerine yapılan zamlarla teşviki sanayi ka
nunundan istifade edenlerden alınacak olan Mil
lî Müdafaa vergilerinin 1 haziran 1940 ve diğer 
zam ve vergilerin de kanunun neşri tarihinden 
meri olacağına dair 16 ncı maddeye şeker ve 
banka ve sigorta muamele vergilerine aid hüküm
lerini do 6 ncı muvakkat maddenin tayyi dola-
yısile bunların da kanunun neşri tarihinden 
meri olması tensib edilerek İm cihet maddeye 

ilâve olunmuştur. 
Maliye encümeni tarafından tanzim edileli 

17 nci madde eneümenimizce de kabul olunmuş
tur. 

Kanun hükümlerini icraya bu kanunun ilgi
lendirdiği Millî korunma vesair kanunlar dola-
yisile tora Vekilleri Heyetinin memur olması 
lâzım geldiğinden lâyihanın 18 nci son maddesi 
bu suretle değiştirilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R, V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Coşkum Salâh Yargı 
Katil) 

İstanbul Bolu Diyarbakır 
F. öyme.n Dr. Zihni Ülgen R. Bekli 

Elâzığ Giresun İsparta 
M. F. Alini/ M. Akkaya M. Unsal 
İsparta Kayseri Kayseri 
R. Ünlü F. Baysal S. ti erim 

Kayseri Kütahya M araş 
S. Ilayri V rgübln A. Tiridoğ'a M. Bozdoğan 

Malatya, Muğla Muş 
M. Öker / / . Kitabet Ş. AI omun 

Seyhan Seyhan Sivas 
N. Eldeniz D. Arık oğlu Remzi (Jincr 

Trabzon "• Yozgad Yozgad 
Strrı D ay A. Sun (/ur S. îeöz 

Bursa 
10 ncu maddenin (C) fıkrasında 
tütünle ispirtolu içkilerin nakli
yat resminden muaf tutulması

nı muvafık bulmuyorum. 
M. Ayaş 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fevkalâde vaziyet dolayisüc bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve 
bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Fevkalâde va
ziyetin devamı müddetince tat
bik edilmek üzere aşağıdaki 
maddelerde yazılı vergi ve re
simlere zam icra edilmiş ve ba
zı maddeler mükellefiyet mev
zuuna alınmıştır. 

MADDE 2 — 2395 sayılı ka
zanç vergisi kanunile ek ve ta
dilleri mucibince kazanç (as
garî mükellefiyet dahil) vergi
sine tâbi mükelleflerden : 

A) 2395 sayılı kanunun al
tıncı ve yedinci maddelerinde 
sayılanlarla kırk yedinci mad
desi mucibince beyanname ver
meği tercih edenlerin, sekizinci 
maddesinin 1, 2 ve 4 ncü fıkra
larında yazılı istisnaî usule tâ
bi bulunanların, 19 ncu madde
sinde yazılı serbest meslek er
babının kazanç vergilerine (as
garî mükellefiyet ve serbest 
meslek erbabının maktu vergi
leri dahil) yüzde elli, 

B) Ayni kanunun 17 nci 
maddesi mucibince gayrisafi 
irad üzerinden vergiye tâbi iş 
ve teşebbüsler erbabmm ka
zanç vergilerine yüzde yirmi 
beş, 

C) Ayni kanunun otuz yedin
ci maddesinde yazılı mükellef
lerin kazanç vergilerine yüzde 
on, 

Zammolunmuştur. Bu mad-

SAD ENCÜMENİNİN 
DE&İŞTÎRÎŞÎ 

Fevkalâde vaziyet dolayısüe bazı 
vergi ve resmilere zam icrasına ve 
bazı maddelerin mükellefiyet mev-
zuuna alınmasına dair kanım la

yihası 

MADDE 1 — Fevkalâde va
ziyetin devamı müddetince tat
bik edilmek üzere aşağıdaki 
maddelerde yazılı vergi ve re
simlere zam icra edilmiş ve ba
zı maddeler mükellefiyet mev
zuuna alınmıştır. 

3780 sayılı kanunun tatbikma 
lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edilmesi bu kanunda yazılı 
fevkalâde ahvalin hitamını ifa
de eder. 

MADDE 2 
lifi aynen 

Hükümetin tek-

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Fevkalâde vaziyet dolayısüe bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve 
bazı maddelerin mükellefiyet mev
zuuna alınmasına dair kanun lâ

yihası 

MADDE 1 — İktısad encü
meninin birinci maddesi aynen 

MADDE 2 
teklifi aynen 

Hükümetin 
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ADLİYE -'ENCÜMENİNİN 
DE&ÎŞTÎRÎŞÎ 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve 
tazı maddelerin mükellefiyet mev
zuuna alınmasına dair kanun lâ

yihası 

MADDE 1 — Iktısad encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

MADDE 1 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 2 
teklifi aynen 

Hükümetin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞtŞTÎRÎŞÎ 

Fevkalâde vaziyet dolayısih ba
zı vergi ve resimlere zam icra
sına ve bazı maddelerin mükel
lefiyet mevzuuna alınmasına da

ir kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi ayen. 
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de mucibince yapılan zamlar, 
2416 sayılı kanun hükmüne 
göre tarholunan buhran vergi
si matrahına idhal edilmez. 

MADDE 3 — 2882 sayılı ka
nun mucibince almmakta olan 
hava kuvvetlerine yardım ver
gisine bir misil zammedilmiştir. 

MADDE 4 — Sigorta şirket-
lerile banka ve bankerlerden 
alınmakta olan muamele ver
gisine bir misil zammolunmuş-
tur. 

MADDE 5 — Memleket için
de istihsal veya ecnebi memle
ketlerden idhal olunan şeker
lerden kilo basma yedi kuruş 
munzam istihlâk vergisi alınır. 
Bu vergi, dahilde istihsal olu
nan şekerlerden 1718 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesi mucibin
ce ve hariçten idhal olunan şe
kerlerden de gümrük resmile 
birlikte ve ayni usullere tevfi
kan tahsil olunur. 

Munzam istihlâk vergisi, da
hilî istihlâk mikdarına göre, 
3101 sayılı kanunun birinci 
maddesinde yazılı tezyid veya 
tenzile tâbi değildir. 

MADDE 6 — Gümrük idha-
lât tarifesinin 695 nci numara
sının B pozisyonuna dahil mad
delerden kilo başına beş kuruş 
munzam istihlâk vergisi alınır. 
Bu vergi gümrük resmile bir
likte ve ayni usullere tevfikan 
tahsil olunur. 

MADDE 7 — 2731 sayılı ka
nun mucibince istihlâk vergisi
ne tâbi maddelerden: 

A) Kanunun birinci madde
sinin 1 numaralı bendinde ya
zılı kahve ile 2 numaralı ben
dinde yazılı çaydan almmakta 

- 18 -
tk. E. 

MADDE 3 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin tek
lifi aynen 

0. t. E.. 

MADDE 3 
teklifi aynen 

MADDE 4 
teklifi aynen 

Hükümetin 

Hükümetin 

MADDE 5 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 7 
teklifi aynen 

— Hükümetin 
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i d . E. 

MADDE 3 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 
4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 • 
5 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

Mal. E. B. E. 

MADDE 3 
teklifi aynen 

MADDE 4 
teklifi aynen 

MADDE 5 
teklifi aynen 

MADDE 6 
6 noı maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 7 — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 
teklifi aynen 

MADDE 7 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

— Hükümetin 

— Hükümetin 

— Hükümetin 

Hükümetin 

MADDE 3 — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynelı. 

MADDE 4 — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Memleket için
de istihsal veya yabancı memle
ketlerden idhal olunan şekerler
den kilo başına yedi kuruş mun
zam istihlâk vergisi alınır. Bu 
vergi, dahilde istihsal olunan şe
kerlerden 1718 sayılı kanunun 
6 nci maddesi mucibince ve ha
riçten idhal olunan şekerlerden 
de gümrük resmile birlikte ve 
ayni usullere tevfikan tahsil 
olunur. 

Munzam istihlâk vergisi, da
hilî istihsal mikdarına göre, 
3101 sayılı kanunun birinci 
maddesinde yazılı tezyid veya 
tenzile tâbi değildir. 

MADDE 6 —. Hükümetin al
tıncı maddesi aynen. 

MADDE 7 — 2731 sayılı ka-
nun mucibince istihlâk vergisi
ne tâbi maddelerden : 

A) Kanunun birinci maddesi
nin (1) numaralı bendinde ya
zılı kahve ile (2) numaralı ben
dinde yazılı çaydan alınmakta 
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m 
olan vergilere kilo başına yir
mişer kuruş, 

B) Ayni maddenin 5, 8, 9 .ve 
10 numaralı bendlerinde yazılı 
kauçuk ve mamulâtile deri ve 
mamulâtmdan, pamuk ipliği, 
pamuk mensucat ve pamuktan 
yapılmış hazır eşyadan, yün ve 
kıl ipliği, yün ve kıl mensucat 
ve yünden ve kıldan yapılmış 
hazır eşyadan alınmakta olan 
vergilere yüde on, 

Zammedilmiştir. 2731 numa
ralı kanunun birinci maddesinin 
9 numaralı bendinin 11 işa
retli paragrafının A fıkrasına 
giren pamuk mensucattan met
re murabbamm sikleti yüz 
gramdan fazla olanlar ile 10 
numaralı bendinin 11 işaretli 
pragrafınm A ye B fıkralarına 
giren yün mensucat bu zamma 
tâbi değildir. 

MADDE 8 — Bu kanuna bağ
lı cedvelde yazılı idhalât tarife 
numaralarına dahil maddeler
den hizalarında yazılı mikdarda 
istihlâk vergisi almır. • Bu ver
gi 2731 sayılı kanunda ya
zılı hüküm ve usullere göre tarh 
ve tahsil olunur. 

MADDE 9 — 472 sayıl* ka
nunla alınmakta olan nakliyat 
resmi nisbetlerine aşağıdaki 
zamlar yapılmıştır: 

A) Kanunun ikinci maddesin
de yazılı vesaitte birinci mevki 
için % 5, ikinci mevki için % 
2,5, üçüncü mevki için % 1, 

B) Kanunun üçüncü madde
sinde yazılı vesaitte bilûmum 
mevkiler için % 2,5, 

İVEAPDE 10 •.— Gerek Devlet, 
gerek şirket ye şjjaıslar tarafın
dan işletilmekte olan umuma 
mahsus ve muayyen tarifeli veya 

îk. Bi 

MADDE 8 
lifi aynen 

Hükümetin tek-

MAI)DE9 
lifi aynen 

Hükümetin tek-

MADDE 10 — Gerek Devlet, 
gerek şirket ve şahıslar tara
fından işletilmekte olan umu
ma mahsus ve muayyen tarifeli 

0. I..B. 

MADDE 8 — Hükümetin 
teklifi aynen (Merbut cedvel 
değiştirilmiştir). 

MADDE 9 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 10 —Gerek Devlet, 
gerek şirket ve şahıslar tara
fından işletilmekte olan umu
ma mahsus ve muayyen tarifeli 
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MADDE 8 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin 
teklifi aynen (Merbut cedvel 
Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin teklifi veçhile) 

MADDE 9 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 10 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin teklifi 
aynen 

( Ş. Sayısı ; 1Ş5 ) 

olan vergilere kilo başına yir
mişer kuruş, 

B) Ayni maddenin (5, 8, 9 ve 
10) numaralı bendlerinde yazılı 
kauçuk ve mamulatile deri ve 
mamulâtmdan, pamuk ipliği, 
pamuk mensucat ve pamuktan 
yapılmış hazır eşyadan, yün ve 
kıl ipliği, yün ve kıl mensucat 
ve yünden ve kıldan yapılmış 
hazır eşyadan alınmakta olan 
vergilere yüzde on, zammedil-
miştir. 

2731 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (9) numaralı 
bendinin II işaretli paragrafı
nın (A) fıkrasına giren pa
muk mensucattan metre murab-
bamm sikleti yüz gramdan faz
la olanlar ile (10) numaralı 
bendinin II işaretli paragrafı
nın (A) ve (B) fıkralarına gi
ren yün ve kıl mensucat bu 
zamma tâbi değildir. 

MADDE 8 — Hükümetin se
kizinci maddesi aynen (Merbut 
cedvel Gümrük ve inhisarlar 
encümeninin teklifi veçhile) 

MADDE 9 — Hükümetin do
kuzuncu maddesi aynen 

MADDE 10 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin onuncu 
maddesi aynen 



HÛ. 

mütehavvil ücretli tren ve va
purlarla Türkiye dahilinde veya 
Türk limanlan arasmda yapı
lan yolcu nakliyatı haricindeki 
her nevi nakliyat nakliye üc
reti üzerinden yüzde beş resme 
tâbidir. 

Bu resim 472, 1667 ve 2030 
sayılı kanunlar hükümleri dai
resinde tahsil olunur. Ancak bu 
resmin tahsilatından % 5 aidat 
verilmez. 

Aşağıda yazılı eşya nakliyatı 
resimden muaftır: 

A) Gümrükçe transit mua
melesine tâbi tutulan eşya, 

B) Ecnebi memleketlere ak
tarmasız olarak gönderilen eşya, 

C) Buğday ve çavdar, buğ
day ve çavdar unları, ekmek, 
şeker, şeker pancarı, tuz, tü
tün, ispirtolu içkiler, fişek ve 
patlayıcı maddeler. 

MADDE 11 — 1324 sayılı 
damga resmi kanunile ek ve ta
dilleri mucibince mezkûr kanu
nun 11 nci maddesinde yazılı 
tarifeye göre alınmakta olan 
maktu damga resimleri, mez
kûr tarifenin 38, 40, 46, 47, 49, 
52, 54, 58v 61, 62, 66, 68, 78 ve 
90 nci numaralarında yazılı ev
rak ile 39 ncu numarasında 
münderiç ve sulh mahkemele
rinde istimal edilecek olan hu
susî vekâletnameler hariç ol
mak üzere yüzde elli nisbetin-
de arttırılmıştır. Ayni kanu
nun 33 ncü maddesinde yazılı 
evrakın resmi de bu zamma tâ
bidir. 

Ayni ka,nunun üçüncü, dör
düncü, beşinci ve altıncı fasıl
larında yazılı evraktan alm-

îk. E, 

veya mütehavvil ücretli tren ve 
vapurlarla Türkiye dahilinde 
veya Türk limanları arasmda 
yapılan yolcu nakliyatı haricin
deki her nevi nakliyat, nakliye 
ücretleri üzerinden % 5 resme 
tâbidir. 

Bu resim 472, 1667 ve 2030 
sayılı kanunlar hükümleri dai
resinde tahsil olunur. Ancak 
bu resim tahsilatından % 5 
aidat verilmez. 

Aşağıda yazılı eşya nakliya
tı resimden muaftır: 

A) Gümrükçe transit mua
melesine tâbi tutulan eşya, 

B) Ecnebi memleketlere ak
tarmasız olarak gönderilen eş
ya, 

C) Buğday ve çavdar, buğ
day ve çavdar unları, ekmek, 
şeker, şeker pancarı, tuz, tü
tün, ispirtolu içkiler, fişek, 
patlayıcı maddeler, arpa, bul
gur, mısır, ot, yulaf, saman ve 
canlı hayvan. 

MADDE 11 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

( S. Sayısı : 135 j) 
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veya mütehavvil ücretli tren 
ve vapurlarla Türkiye dahilin
de veya Türk limanlan arasm
da yapılan yolcu nakliyatı ha
ricindeki her nevi nakliyat nak
liye ücretleri üzerinden yüzde 
beş resme tâbidir. 

Bu resim 472, 1667 ve 2030 
sayılı kanunlar hükümleri dai
resinde tahsil olunur. Ancak bu 
resim tahsilatından % 5 aidat 
verilmez. 

Aşağıda yazılı eşya nakliyatı 
resimden muaftır : 

A) Gümrükçe transit muame
lesine tâbi tutulan eşya, 

B) Ecnebi memleketlere ak
tarmasız olarak gönderilen eş
ya, 

O) Buğday ve çavdar, buğ
day ve çavdar unları, ekmek, 
şeker, şeker pancarı, tuz, tütün, 
ispirtolu içkiler, fişek, patla
yıcı maddeler, arpa, bulgur, 
mısır, ot, yulaf, saman, kepek 
ve canlı hayvan. 

MADDE 11 — Hükümetin 
teklifi aynen. 



Ad. E. 

MADDE 11 
11 nci maddesi 
edilmiştir. 

— Hükümetin 
aynen kabul 

- 23 -
Mal. E. 

MADDE 11 
teklifi aynen 

Hükümetin 

B. E. 

MADDE 11 — Hükümetin on 
birinci maddesi aynen 

(S. Sayısı : 135) 



makta olan nisbî resimlere yüz
de on zammedilmiştir. 

MADDE 12 — Tütün ve iç
kilerden 2460 sayılı kanunla 
alınmakta olan müdafaa vergi
sine aşağıda yazılı mikdarlarda 
zam yapılmıştır: 

A) Tütün mamulâtının (en
fiye ve tömbeki dahil) vergisi
ne bir misil, 

B) Rakı, konyak ve likörle
rin vergisine; şişe hacmi 25 
santilitreye kadar olanlarda 
şişe başına üç, 25 santilitre 
olanlarda şişe basma dört, 25 
santilitreden fazla olanlarda şi
şe başına altı kuruş, 

0) Şampanya ve viskinin ver
gisine, şişe başına elli kuruş, 

D) Şarapların vergisine, lit
re başına iki kuruş, 

E) Biranın vergisine fıçı ile 
satılanlarda litre basma sekiz 
ve şişe ile satılanlarda şişe ba
sma dörd kuruş. 

MADDE 13 — 1722 sayılı ka
nuna bağlı mukavelenamede 
münderiç standard nevinden in
hisar kibritlerinin vasati elli 
çöpü muhtevi beher kutusundan 
on para ve çakmak taşlarmm 
beher adedinden bir kuruş millî 
müdafaa vergisi almır. 

Muhteviyatı vasati elli çöp
ten noksan veya fazla kutular 
satışa çıkarıldığı takdirde kutu 
basma almacak on para vergi, 
her yirmi beş çöpe kadar olan 
fazla veya noksanlık için beş 
para arttırılır veya eksiltilir. 
Mukavelenamede derpiş olunan 
diğer neviden kibritler imal 
olunduğu takdirde bunlardan 
almacak verginin nisbeti de yu-
kanki esaslar dairesinde tayin 
olunur. 

Bu vergi satış fiatma zam su-

— 24-
îk. E. 

MADDE 12 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 

MADDE 13 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

O. T, K. 

MADDE 12 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

MADDE 13 
teklifi aynen. 

Hükümetin 
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Mal. E. 

MADDE 12 
12 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 12 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 13 — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

B. E. 

MADDE 12 — Tütün ve iç
kilerden 2460 sayılı kanunla 
alınmakta olan Müdafaa vergi
sine aşağıda yazılı mikdarlarda 
zam yapılmıştır : 

A) Tütün mamulâtmm (En
fiye ve tömbeki dahil) vergisi
ne bir misil, 

B) Rakı, kanyak, konyak ve 
likörlerin vergisine; şişe hacmi 
25 santilitre ve daha aşağı olan
larda şişe başına altı; 25 santi
litreden fazla olanlarda şişe ba
şına on kuruş, 

C) Şampanya ve viskinin ver
gisine, şişe basma elli kuruş, 

D) Şarapların vergisine, lit
re başına iki kuruş, 

E) Biranın vergisine fıçı ile 
satılanlarda litre başına sekiz 
ve şişe ile satılanlarda şişe ba
şına dört kuruş. 

MADDE 13 — 1722 sayılı ka
nuna bağlı mukavelenamede 
münderiç standard nevinden in
hisar kibritlerinin vasati elli 
çöpü muhtevi beher kutusun
dan on para ve çakmak taşla
rının beher adedinden bir ku
ruş Millî Müdafaa vergisi alı
nır. 

Muhteviyatı vasatı elli çöp
ten noksan veya fazla kutular 
satışa çıkarıldığı takdirde kutu 
başına alınacak vergi mikdarı 
beher elli çöp ve küsuru için on 
para olarak hesablanır. Muka
velenamede derpiş olunan diğer 
neviden kibritler imal olundu
ğu takdirde bunlardan alına
cak verginin nisbeti de yukarı-
ki esaslar dairesinde tayin olu
nur. 

Bu vergi satış fiatma zam su-
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retile inhisar işletme şirketi ta
rafından satış sırasında tahsil 
olunur. Bir aya aid tahsilat 
ertesi aym on beşinci günü ak
şamına kadar şirket merkezinin 
bulunduğu mahal malsandığına 
teslim olunur. Vaktinde teslim 
olunmayan tahsilat % 10 zamla 
şirketten alınır. 

MADDE 14 — 1055 numaralı 
teşviki sanayi kanunu mucibin
ce kazanç vergisinden muaf bu
lunan smaî müesseselerle mez
kûr kanunun 17 nci maddesin
de sayılı işçiler fevkalâde ma
hiyette olmak üzere millî mü
dafaa vergisine tâbi tutulurlar. 

Millî müdafaa vergisi mükel
leflerinden 2395 numaralı ka
nun ile ek ve tadilleri hüküm
lerine nazaran dahil oldukları 
zümrelere göre mezkûr kanunda 
yazılı nisbet ve şerait dairesinde 
vergi ve ruhsat tezkeresi har
cı almır. Bu verginin tarh ve 
tahakkuk ve tahsili, kanuna ri
ayetsizlik hallerinde tatbik olu
nacak muamele ve cezalar da 
ayni hükümlere tâbidir, itiraz 
ve temyiz muameleleri 3692 nu
maralı kanun hükümleri daire
sinde cereyan eder. 

2729 numaralı kanun hükmü, 
millî müdafaa vergisi mükellef
leri hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 15 — Bu kanun mu
cibince almacak zamlarm tarh, 
tahakkuk ve tahsil muamelele
rinde, kanuna riayetsizlik ha
linde tatbik olunacak cezalarla 
müruru zaman ve sair hususlar
da, zammın taallûk ettiği ver
gilere aid kanunların hüküm
leri carî olur, 

- 26 -
îk E. 

MADDE 14 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 

MADDE 15 
teklifi aynen. 

—- Hükümetin 

a. t E. 

MADDE 14 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

MADDE 15 
teklifi aynen. 

Hükümetin 
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MADDE 14 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 15 
teklifi aynen 

Hükümetin 

B. E. 

retile inhisar işletme şirketi ta
rafından satış sırasında tahsil 
olunur. Bir aya aid tahsilat er
tesi ayın on beşinci günü akşa
mına kadar şirket merkezinin 
bulunduğu mahal malsandığma 
teslim olunur. Vaktinde teslim 
olunmayan tahsilat % 10 zamla 
şirketten almır. 

MADDE 14 — Hükümetin 
on dördüncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Bu kanun mu
cibince almacak zamlarm tarh, 
tahakkuk ve tahsil muamelele
rinde, kanuna riayetsizlik ha
linde tatbik olunacak cezalarla 
müruru zaman ve sair hususlar
da, zammm taallûk ettiği ver
gilere aid kanunların hükümleri 
tatbik olunur. 

Bu kanunla yapılan zamlar, 
varidat bütçesinde, zammm ta
allûk ettiği vergilere aid fasıl-
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MUVAKKAT MADDE 1 — 
Altıncı, yedinci ve sekizinci 
maddeler mucibince zamma tâbi 
tutulan veya yeniden mükellefi
yete alman maddeleri idhale sa
lahiyetli gümrük teşkilâtı olan 
yerlerde bu maddelerin ticare-
tile meşgul olan idhalâtcılarla 
bunları idhalâtcılardan veya 
memleket içindeki ticarî ve smaî 
müesseselerden mubayaa ede
rek satan toptancılar ve bu mad
deleri memleket içinde imal 
eden sınaî müesseseler kanunun 
neşri tarihinde ticarethane, ma
ğaza, fabrika, imalâthane, am
bar, depolarında, şube ve acen-
taları veya komisyoncuları nez-
dinde veya sair yerlerinde bu
lunan zamma veya vergiye tâbi 
maddelerin cins, mikdar ve sik-
letini ve bulundukları yerleri 
gösterir bir beyannameyi, ka
nunun neşri tarihinden itibaren 
iki gün içinde bağlı oldukları 
varidat dairesine vermeğe mec
burdurlar. Topdan veya pe
rakende olarak mubayaa et
tiği eşyayı umumiyet üzere, doğ
rudan doğruya müstehliklere 
satmayıb mutavassıtlara veya sı
naî müesseselere topdan veya 
perakende satanlar bu madde
nin tatbikinde topdancı sayılır. 
Bunların müstehlike de mal 
satması toptancı vasfını değiş
tirmez. 

Altıncı, yedinci, sekizinci 
maddelerde münderiç eşya ve 
mevaddı memleket içinde imal 
eden smaî müesseseler 2731 sa
yılı kanun mucibince bu vergi 
ile mükellef bulunmasalar da
hi yukarıki fıkraya göre be-

— 28 -
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MUVAKKAT MADDE 1 
- Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 
Hükümetin teklifi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin birinci muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- 29 -
Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 
Hükümetin teklifi aynen 

B. E. 

lara ve sınaî müesseselerden alı
nacak millî müdafaa vergisi de 
kazanç vergisi f aslma irad kay
dolunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
6, 7, 8, nci maddeler mucibin
ce zamma tâbi tutulan veya 
yeniden mükellefiyete alman 
maddelerin ticaretle meşgul 
olan idhalâtçılarla bunları id-
halâtçılardan veya memleket 
içindeki ticarî ve smaî müesse
selerden mubayaa ederek satan 
toptancılar ve bu maddeleri 
memleket içinde imal eden sınaî 
müesseseler, kanunun neşri ta
rihinde ticarethane, mağaza, 
fabrika, imalâthane, ambar ve 
depolarında, şube veya acenta-
ları veya komisyoncuları nez-
dinde veya sair yerlerde bulu
nan zamma veya vergiye tâbi 
maddelerin cins, mikdar ve sik-
letini pamuk, yün ve kü men
sucatta ayrıca bir metre murab-
banım sıkletini ve bulundukları 
yerleri gösterir bir beyanname
yi aşağıdaki fıkrada yazılı ilâ
nın yapıldığını ertesi gününden 
itibaren kırk sekiz saat içinde 
bağlı oldukları varidat dairesi
ne vermeğe mecburdurlar. 

Kanunun neşri tarihinde yüz 
kilodan fazla kahve, çay ve on 
tenekeden fazla benzin mevcud-
ları bulunan perakendeciler da
hi yukariki fıkrada yazılı şekil
de mevcudlarını bildirir bir be
yanname vermek mecburiyetin
dedirler. 

Maliye daireleri, bu kanunun 
neşrini müteakib yukariki fık
ralarda yazılı beyannamelerin 
verilmesini mahallerindeki yev
mi gazetelerle ve yevmî gazete 
çıkmayan yerlerde sair mutad 
vasıtalarla ilân ederler. 

Mubayaa ettiği eşyayı umu-
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yanname vermeğe ve bu be
yannameye, gerek iptidaî mad
de halinde, gerek mamul hal
de bulunan, gerekse hali imal
de olan eşya ve mevaddm kâf-
fesini idhale mecburdurlar. 
Bunlardan kanunun neşri tari
hinde hali imalde bulunan 
maddeler, beyannamelere ip
tidaî madde halindeki mikdar 
ve sıklete göre dercolunur. 

Bu madde mucibince verile
cek beyennameler varidat dai
relerince mükelleflerin defter
leri ve ticarî evrakile tatbik 
ve tedkik edilerek doğruluğu 
anlaşıldıktan sonra beyanna
melerde yazılı mevad ve eşya 
üzerinden altıncı, yedinci ve 
sekizinci maddelerde yazılı zam 
ve vergiler tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname 
vermeyen veya rnevcüd eşyayı 
beyannamelerinde noksan gös
terenler namına beyannamesi 
verilmeyen veya noksan göste
rilen mevad ve eşyanın varidat 
dairelerince tesbit edilecek mik-
daları üzerinden tarholunacak 
vergilere beş kat zam yapılır. 

Tarholunan vergilere ve ceza 
zamlarına karşı mükellefler 
3692 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunabilirler. İtiraz 
komisyonu kararlarına karşı 
idare namına yapılacak temyiz 
talebîeri de ayni hükümler da
iresinde cereyan eder. Tahak
kuk eden vergilerle zamları, 
tahakkuku takib eden aydan 
itibaren üç müsavi taksitte ve 
üç ayda tahsil olunur. Zama
nında ödenmeyen taksitler % 
10 zamla ve tahsili emval ka
nununa tevfikan tahsil edilir. 



Ad. E, 
— 31 — 

Mal E. B. E. 

miyet üzere »doğrudan doğruya 
müstehliklere satmayıb müte-
vassıtlara veya sınaî müessese
lere satanlar bu maddenin tat-
bikmda toptancı sayılır. Bun
ların müstehlike de mal satması 
toptancı vasfını değiştirmez. 

Altıncı, yedinci ve sekizinci 
maddelerde münderiç eşya ve 
mevaddı memleket içinde imal 
eden sınaî müesseseler 2731 sa
yılı kanun mucibince bu vergi 
ile mükellef bulunmasalar dahi 
yukariki fıkraya göre beyanna
me vermeye ve bu beyanname
ye, gerek ibtidaî madde ha
linde, gerek mamul halde bulu
nan, gerekse hali imalde olan 
eşya ve mevaddm kâffesini id-
hale mecburdurlar. Bunlardan 
kanunun neşri tarihinde hali 
imalde bulunan maddeler, be
yannamelere iptidaî madde ha
lindeki mikdar ve siklete göre 
dercolunur. 

Bu madde mucibince verile
cek beyannameler varidat da
irelerince mükelleflerin defter
leri ve ticarî evrakile tatbik ve 
tedkik edilerek doğruluğu an
laşıldıktan sonra beyannameler
de yazılı mevad ve eşya üzerin
den altıncı, yedinci ve sekizin
ci maddelerde yazılı zam ve 
vergiler tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname 
vermiyen veya mevcud eşyayı 
beyannamelerinde noksan gös
terenler namına beyannamesi 
verilmeyen veya noksan göste
rilen mevad ve eşya varidat da
irelerince tesbit edilecek mik
tarları üzerinden tarh olunacak 
vergilere beş kat zam yapılır. 

Tarholunan vergilere ve ce
za zamlarına karşı mükellefler 
3692 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde itiraz ve temyiz ta-
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MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hususî amiller ile tütün ve müs
kirat bayileri bu kanunun neş
ri tarihinde on ikinci madde 
mucibince vergileri arttırılmış o-
lan mamulâttan ellerinde mev-
cud olanların etiket fiyatlarma 
göre cins ve nevini bir beyan
name ile iki gün içinde, ruhsat 
tezkeresini aldıkları inhisarlar 
idaresine bildirmeğe ve bildir
dikleri mamulâta bu kanunla 
yapılan zamları ödemeğe mec
burdurlar. Bu beyannameler 
muhteviyatının doğru olub ol
madığı inhisarlar idarelerince 
kontrol edilir. 

Müddeti içinde beyanname 
vermeyen veya mevcudunu be
yannamede noksan gösterenler
den, beyannamesi verilmeyen 
veya noksan gösterilen ma-
mulâtm inhisar idarelerince tes-
bit edilecek mikdarları üzerin
den hesablanacak zamlar beş 
kat f azlasile ve tahsili emval ka
nununa göre tahsil edilir. 

On ikinci madde mucibince 
yapılan zamlar, paket ve şişe
lere konulacak etiketler hazırla
nıncaya kadar, inhisarlar ida
resince satış bedellerine ilâve
ten istifa olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hususî âmiller ile tütün ve 
müskirat bayileri bu kanunun 
neşri tarihinde 12 nci madde 
mucibince vergileri arttırılmış 
olan muamelâttan ellerinde 
mevcud olanların etiket fiatle-
rine göre cins ve nevini bir 
beyanname ile iki gün içinde 
ruhsat tezkeresini aldıkları in
hisarlar idaresine bildirmeğe 
ve bildirdikleri mamulâta bu 
kanunla yapılan zamları öde
meğe mecburdurlar. 

Yukanki fıkrada yazılı bayi
ler, beyannamelerinde ayni za
manda 13 ncü madde mucibin
ce millî müdafaa vergisine tâbi 
tutulan kibritlerle çakmak taş
larından kanunun neşri tari
hinde ellerinde bulunanların 
mikdarmı da göstermeğe ve bu 
mikdar üzerinden tahakkuk 
eden millî müdafaa vergisini 
de ödemeğe mecburdurlar. 

Beyannameler muhteviyatının 
doğru olub olmadığı inhisarlar 
idarelerince kontrol edilir. 

Kibrit inhisarı işletme şirke
ti acentalan da, kanunun neş
ri tarihinde ellerinde bulunan 
kibritler ile çakmak taşlarmm 
mikdannı bir beyanname ile ka
nunun neşri günü bulundukla
rı mahallin inhisar idarelerine 
bildirmeğe mecburdurlar. Bu 

MUVAKKAT MADDE 2 -
İktısad encümeninin teklifi av 
nen. 
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MUVAKKAT MADDE 2 — 
îktısad encümeninin ikinci mu
vakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

- 3 3 -
Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
îktısad encümeninin teklifi 
aynen 

B. E. 

lebinde bulunabilirler. İtiraz 
komisyonu kararlarına karşı 
idare namına yapılacak temyiz 
talebleri de ayni hükümler dai
resinde cereyan eder. Tahakkuk 
eden vergilerle zamları, tahak
kuku takib eden aydan itibaren 
üç müsavi taksitte ve üç ayda 
tahsil olunur. Zamanında öden
meyen taksitler % 10 zamla 
ve tahsili emval kanununa tev
fikan tahsil edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
İktisad encümeninin muvakkat 
2 nci maddesi aynen 
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MUVAKKAT MADDE 3 — 
Kibrit inhisarı işletme şirketi 
acentaları bu kanunun neşri ta
rihinde ellerinde bulunan kib
ritler ile çakmak taşlarmm mik-
darmı bir beyanname ile kanu
nun neşri günü, bulundukları 
mahal varidat dairesine bildir
meğe mecburdurlar. Bu beyan
nameler varidat dairelerince a-
centalarm defterleri ve ticarî 
evrakile tatbik ve tedkik olu
narak doğruluğu anlaşıldıktan 
sonra on üçüncü maddede ya-

beyannameler, inhisar idarele
rince acentalarm defterleri ve 
ticarî evrakile tatbik ve tedkik 
olunarak doğruluğu anlaşıldık
tan sonra 13 ncü maddede ya
zılı mikdarlar üzerinden vergi 
hesab olunur. 

Hususî âmillerle tütün ve 
müskirat bayilerinden veya 
kibrit inhisarı işletme şirketi 
acentalarmdan beyanname ver
meyen veya mevcudunu beyan
nameye noksan geçirenler na
mına beyannamesi verilmeyen 
veya noksan gösterilen madde
lerin İnhisarlar idaresince 
tesbit olunacak mikdarları üze
rinden hesablanacak vergi ve
ya zamlar beş kat fazlasile alı
nır. 

Kibrit acentaları namına he
sablanacak vergi ve zamları üç 
ayda ve üç müsavi taksitte tah
sil olunur. Zamanında öden
meyen taksitler % 10 zamla ve 
tahsili emval kanununa tevfi
kan tahsil olunur. 

12 nci madde mucibince ya
pılan zamlar paket ve şişelere 
konulacak etiketler hazırlanın
caya kadar, İnhisarlar • idare
since satış bedellerine ilâveten 
istifa edilir. 
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zili mikdarlar üzerinden vergi
si hesab olunur. 

Beyanname vermeyen veya 
mevcudunu beyannameye nok
san geçirenler namma, beyan
namesi verilmeyen veya nok
san gösterilen maddelerin vari
dat dairelerince tesbit olunacak 
mikdarları üzerinden hesabla-
nacak vergiye beş kat zam ya
pılır. 

Bu madde mucibince hesabla-
nacak vergi ve zamlar üç ayda 
ve üç müsavi taksitte tahsil 
olunur. Zamanında ödenmeyen 
taksitler % 10 zamla ve tahsi
li emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
2395 sayılı kanunun sekizinci 
maddesinin birinci fıkrasında 
yazılı müteahhidlerin bu kanu
nun neşri tarihinden evvel ak
dedilmiş olan teahhüdlerinden 
dolayı bu kanunun meriyetin
den sonra yapılacak tediyeler 
ikinci maddede yazılı zamma 
tâbi değildir. 

Tekemmülü mafevk merciin 
tasdikma bağlı olan akidlerde, 
ihale muamelesi, kanunun neş
rinden evvel tamamlanmış ol
duğu takdirde de bu yolda mu
amele yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Bu kanunun ikinci maddesinde 
yazılı zamlar, 1939 takvim ve
ya ticarî yılı muameleleri üze
rinden tarholunan 1940 malî 
yılı vergilerine de şamildir. Bu 
kanunun neşri tarihine kadar 
1940 malî yılı kazanç vergileri 
tarh ve tebliğ edilmiş olan mü
kelleflere, mezkûr malî yıl için 
tarhedilecek zamlar ayrıca teb
ligata, itiraz ve temyize tâbi 
değildir. 

îk. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin muvakkat 4 ncü 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Hükümetin muvakkat 5 nci 
maddesi aynen 

G. 1 Iİ. 

MUVAKKAT MADDE 3 -
Hükümetin muvakkat 4 ncü 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Hükümetin muvakkat 5 nci 
maddesi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin muvakkat 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKA TMADDE 4 — 
Hükümetin muvakkat 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin muvakkat dördün
cü maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Hükümetin muvakkat beşinci 
maddesi aynen 

B. fe. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin muvakkat 4 ncü 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Maliye encümeninin muvakkat 
5 nci maddesi aynen 
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MUVAKKAT MADDE 6 — 
Bu kanunun meriyeti tarihin
den evvelki zamana aid olub da 
mezkûr tarihten sonra ödenen 
maaş, ücret, yevmiye (seyahat 
ve ikamet yevmiyeleri dahil) 
mesken tazminatı ve muvakkat 
tazminatlar üçüncü maddede 
yazılı zamma tâbi değildir. Bun
lar haricinde kalan istihkaklar 
kanunun meriyeti tarihinden 
evvele aid olsalar dahi mezkûr 
tarihten sonra ödendikleri tak
dirde üçüncü maddede yazılı 
zamma tâbi tutulurlar. 

MUVAKKAT MADDE 7 — 
Bu kanunun dördüncü ve be
şinci maddelerinde yazılı zam
lar, mayıs 1940 ayı içindeki sa
tış ve muameleler üzerinden ha
ziran 1940 aymda tarholunacak 
vergilere de şamildir. 

MUVAKKAT MADDE 8 — 
Bu kanunun 14 ncü maddesi 
mucibince smaî müesseselerden 
almacak millî müdafaa vergisi 
1939 takvim veya ticarî yılı mu
amelelerini havi kazanç be
yannameleri üzerinden tarh-

îk. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Hükümetin muvakkat 6 ncı 
maddesi aynen 

G. t. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Hükümetin muvakkat 6 ncı 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 6 — 
Hükümetin • muvakkat 7 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 7 -
Hükümetin muvakkat 8 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 6 — 
Hükümetin muvakkat 7 nci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 7 — 
Hükümetin muvakkat 8 nci 
maddesi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 5 — 
Hükümetin muvakkat 6 ncı 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 6 — 
Hükümetin muvakkat 7 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 7 — 
Hükümetin muvakkat 8 nci 
maddesi aynen 

— 39 — 
Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
1940 malî yılı için bu kanunun 
ikinci maddesinin Â. ve B. fık
ralarında yazılı zamlarla 14 ncü 
maddesinde yazılı sınaî müesse
selerin Millî Müdafaa vergisine 
1939 takvim veya ticarî yılı ka
zançları esas tutulur. Bu kanu
nun neşri tarihine kadar 1940 
malî yılı kazanç vergileri tarh 
ve tebliğ edilmiş olan mükellef
lere mezkûr malî yıl için tar-
hedilecek zamlar ayrıca tebli
gata, itiraz ve temyize tâbi de
ğildir. 

Teşviki sanayi muafiyetinin 
nihayet bulduğu tarihten son
raki kazanç ve istihkaklardan 
14 ncü maddede yazılı Millî 
Müdafaa vergisi alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE 6 — 
Bu kanunun dördüncü ve be
şinci maddelerinde yazılı zam
lar, mayıs 1940 ayı içindeki sa
tış ve muameleler üzerinden 
haziran 1940 ayında tarholuna-
cak vergilere de şamildir. 

Türkiye şeker fabrikaları 
Türk anonim şirketi tarafından 
1 - V -1940 tarihinden, bu ka
nunun neşri tarihine kadar ec
nebi memleketlerden idhal edil
miş olan şekerlerden, bu şeker
ler kanunun neşri tarihine ka
dar memleket içinde satılmış 
olsa dahi beşinci maddede ya
zılı munzam istihlâk vergisi 
alınır. Bu vergi kanunun neş
rinden itibaren bir hafta içinde 
tahsil olunur. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten evvel tahakkuk etmiş 
olub da mezkûr tarihten sonra 
tediye edilen istihkaklardan 
üçüncü maddede yazılı zam alın
maz. 

MADDE 16 — Bu kanunun 
ikinci maddesinin (A) fıkrası 
mucibince 2395 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin birinci fıkra
sında yazılı mükelleflere yapı
lan zam ile, dördüncü, beşinci, 
altıncı, yedinci, sekizinci, on 
ikinci ve on üçüncü maddele
rinde yazılı zam ve mükellefi
yetler kanunun neşri tarihin
den ve diğer hükümleri 1 hazi
ran 1940 tarihinden muteberdir. 
Şu kadar ki 1940 malî yılma şa
mil olan zam ve mükellefiyetle
rin tarh ve tahakkuk muame
leleri kanunun neşrinden itiba
ren icra olunur. 
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edilmek üzere 1940 malî yılına 
da şamildir. 

Teşviki sanayi muafiyetinin 
nihayet bulduğu tarihten sonra
ki kazanç ve istihkaklardan 14 
ncü maddede yazılı müdafaa 
vergisi alınmaz. 

MADDE 16 — Bu kanunun 
2 nci maddesinin A fıkrası mu
cibince 2395 sayılı kanunun se
kizinci maddesinin birinci fık
rasında yazılı mükelleflere ya
pılan zam ile altıncı, yedinci, se
kizinci, on ikinci ve on üçüncü 
maddelerinde yazılı zam ve mü
kellefiyetler kanunun neşri 
tarihinden ve diğer hükümleri 
1 haziran 1940 tarihinden mu
teberdir. Şu kadar ki, 1940 
malî yılma şamil olan zam ve 
mükellefiyetlerin tarh ve ta
hakkuk muameleleri kanunun 
neşrinden itibaren icra olunur. 

MADDE 17 — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye, Güm
rük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V.. 
İV. Tınaz 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
Ik. V. 

//. Çalar 
G. t. V. 

E. Karadeniz 
Mü. V. 

A Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Ohyar 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 
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MADDE 16 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 17 — Birinci mad
de mucibince fevkalâde ahva
lin hitam bulduğu tarihe kadar 
olan kazanç, istihlâk, muamele, 
satış ve nakliyatın vergileri bu 
tarihten sonra tahakkuk etse 
bile bu kanunda yazılı zamlar 
ve mükellefiyetlere tâbidir. 

O. t. E. 

MADDE 16 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

MADDE 17 — İktısad en
cümeninin teklifi aynen. 

MADDE 18 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen. 

MADDE 18 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen. 
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MADDE 16 — Hükümetin 16 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17 — İktisad encü
meninin 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- 4 1 — 
Mal. E. 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 17 — Bu kanunda 
yazılı zam ve mükellefiyetler 
3780 numaralı kanunun tatbi-
kına lüzum kalmadığının Hü
kümetçe ilân edildiği malî yılın 
hitamında meriyetten kalkar. 
Şu kadar ki, bu kanunun meri 
bulunduğu zamana aid kazanç, 
istihlâk, muamele, satış ve nak
liyatın vergileri bu tarihten 
sonra tarh ve tahsil olunsa dahi 
bu kanunda yazılı zam ve mü
kellefiyetlere tâbidir. 

MADDE 18 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 17 — Maliye encü
meninin 17 nci maddesi aynen 

MADDE 18 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifi 

nci maddeye bağlı eedvel 

Bir kilo
sundan 

Bir kilo
sundan 

1) 
A - İpek ipliklerden : 

131; 132 A 2 50 
129 B; 132 B; 150 
129 A; 132 A 1 250 

B - ipek ve mahlut ipek mensucattan : 
136; 137, 138; 139 150 
135 A 175 
135 B 200 
135 C 250 
134 300 
133 A, B 500 

C - ipek ve mahlut ipekten hazır eşyadan: 
144 ' 300 
142; 143; 145; 146; 147; 149; 150 500 

2 ) Baharattan: 
236'; 239 50 

3 ) Plastik maddelerden : 
281 A 30 
281 B, C, D, E ' 80 

4 ) Kaplamalık ağae yaprak ve §cridlcr, 
parke tahtası ve kontrplak tahtaları : 
285 | 
286 | 

5 ) Kâğıd ve tatbikatmdan : 
330; 338; 363 10 
333; 334; 335;3G2 20 

6) 
A-Keten, kendir, mani I a kendiri, jüt ve 

ve sair iplik imaline veya dokumaya 

elverişli nebatî maddelerden: 
414 A 8 

B 6 
413 30 

B - Keten, kendir ve sair mevaddı ne ha
fiyeden mamul mensucattan: 
420 20 
421 40 
422;423 50 

C - Keten, kendir ve sa'iredeu mamul ha
zır eşyadan: 
426; 427; 428; 434; 435 60 

7) Muşamba ve muşamba mamulâtından: 
452 5 
453 10 
455 B 50 
455 A 100 

8) Çini ve porselen mamulâtından: 
483; 484; 485; 486 3 
488 B 5 
487; 488 A ; 490 10 

9) Camlardan: 
494 A l 2 
498 A l 3 
494 A 2 4 
498 A 2, B 1, B 2 5 
499, 500, 501, 503 10 
505, 507, 511, 512, 515 15 
510 20 
494 B • 50 
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Gümrük ve inhisarlar encümeninin değiştirici 

Sekizinci maddeye bağlı eedvel 

İ ) Kilosundan 
I - İpek ve ipliklerinden : 

131; 132 A 2 50 
129 B ; 132 B 150 
129 A; 132 A 1 250 

II - ipek ve mahlut ipek mensucattan ; 
136; 138; 139 150 
135 A 175 
135 B 200 
135 C 250 
134 300 
133 A, B ; 137 500 

III - ipek ve mahlut ipekten hazır eş
yadan : 

144 300 
142; 143; 145; 146; 147; 149; 150 500 

2) Baharattan : 
. 236; 239 50 
3) Terkib yolile elde edilen plâstik mad
deler ve bunların mamulâtı : 

281 A, B 30 
281, C, D, E 80 

4) Kaplamalrk ağaç yaprak ve şeridler, 
parke tahtası ve kontrplâk tahtaları : 

285 2 
286 3 

5) Kâğıd ve tatbikatından : 
330; 334; 338; 363 A 10 
326; 333; 362; 363 B 20 

6) I - Keten, kendir, manilâ kendiri, 
jüt ve sair iplik imaline veya dokumaya 

elverişli nebatî maddelerden 
414 A 

B 
413 

Kilosundan 

8 
6 

30 
II - Keten, kendir ve sair mevaddı ne-
batiyeden mamul mensucattan : 

420 20 
421 40 
422; 423 50 

III - Keten, kendir ve saireden mamul 
hazır eşyadan : 

426; 427; 428; 434; 435 60 
7) Muşamba ve muşamba mamulâtından: 

452 ' 5 
453 10 
455 A, B 50 

8) Çini ve porselen mamulâtından : 
483; 484; 485; 486 3 
488 B 5 
487; 488 A ; 490 10 

9) Camlardan : 
494 A 1 2 
498 A 1 3 
494 A 2 4 
498 A 2t B 1, B 2 5 
499; 500; 501; 503 10 
505; 507; 511; 515 15 
510 20 
494 B; 512 50 
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